
Project

Kinderen begeleiden



Colofon
Uitgeverij: Edu’Actief b.v.
0522-235235
info@edu-actief.nl
www.edu-actief.nl

Auteur: Anne Haselberg

Inhoudelijke redactie: Napona Smid

Titel: Project Activiteitenprogramma

ISBN: 978 90 3724 053 5

© Edu’Actief b.v. 2017
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.



Inhoud
Over dit project 4

Vooronderzoek 7

Ontwerpfase 8

Voorbereidingsfase 9

Realisatiefase 10

Oplevering 11

3



Over dit project
Inleiding
De middelbare schooltijd is een nieuwe fase voor kinderen rond hun 12e jaar. Er wordt opeens
veel meer van hen verwacht. Tot deze tijd was de wereld best overzichtelijk. De vertrouwde
basisschool, aangevuld met de bso. Nu wordt er meer van hen verwacht. Plannen, omgaan
met geld, opkomen voor jezelf.
Met dit project bedenk je activiteiten om kinderen voor te bereiden op hun middelbare
schooltijd.

Hoe doe je dat, plannen en overleggen?

Leerdoelen
Je kunt:
• een kind stimuleren om verschillende mogelijkheden uit te proberen, met of zonder

begeleiding
• betrokkenheid tonen bij het kind en de ouders/vervangende opvoeders
• overwicht tonen in je handelen
• vaardigheden toepassen, zoals overleggen, structureren en grenzen stellen,

ontwikkelingsvaardigheden stimuleren. Hierbij respecteer je de autonomie van een
kind

• door middel van activiteiten kinderen leren om te gaan met geld, persoonlijke
eigendommen en het plannen van huiswerk.
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Wat kan ik doen met mijn geld?

Projectbeschrijving

Casus
Thomas is manager van BSO De Reuzen. Op De Reuzen is een groep kinderen in de leeftijd
10 – 12 jaar. Een aantal van hen gaat na de zomervakantie naar de middelbare school.
Thomas merkt dat zij hier al erg mee bezig zijn. Sommige kinderen vinden het maar niks,
afscheid nemen van hun oude vertrouwde basisschool en de bso. Andere kinderen vinden
het fijn dat zij eindelijk naar een andere school gaan, en meer zelfstandigheid krijgen.
Alle kinderen zijn er wat gespannen over. Ook bij de ouders speelt de overgang naar de
nieuwe school. Sommige ouders uiten dit naar Thomas en de medewerkers. Hoe moeten
zij hun kinderen leren omgaan met plannen? Of hoe kunnen hun kinderen leren
budgetteren?
Thomas wil graag in de tijd voor de zomervakantie met het groepje kinderen een aantal
activiteiten organiseren om hen voor te bereiden op de middelbare schooltijd.

Opdrachtgever

De opdrachtgever is BSO De Reuzen.

Projectopdracht

Jullie werken in een groep van twee of drie studenten. Jullie ontwerpen activiteiten waarmee
kinderen de vaardigheden overleggen, plannen, omgaan met geld en assertiviteit oefenen.
Voor iedere vaardigheid ontwerpen jullie vijf verschillende activiteiten. In totaal maken jullie
20 activiteiten. Koppel de activiteiten aan interesses van kinderen. Voorbeelden zijn: een
kind spaart voor een mobiel. Of de groep kinderen overlegt over samen koken op de bso.
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