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P1-K1-W1
Inleiding
In het atelier waar jij werkt hebben jullie onlangs van een klant een nieuwe werkopdracht
gekregen: het vervaardigen van keramische kralen. De vorige keer heb je aan de cliënten
uitgelegd hoe het werkproces in elkaar steekt en hebben jullie geoefend met de eerste
proefkralen. Deze tweede ochtend merk je dat Annelies, een van de vaste cliënten van het
atelier, maar niet op gang komt. Je observeert haar een moment en dan zie je dat ze al bij
het pakken van de klei blijft steken. Je gaat naast haar zitten en je vraagt haar hoe het met
haar gaat en wat ze van deze opdracht vindt. Je komt er gaandeweg achter dat Annelies de
klei heel precies wil afmeten voordat ze er een kraal van kan maken. Dat is niet nodig voor
de opdracht, maar in het gesprek met Annelies kom je niet verder. Voor vandaag besluit je
om de klei voor haar in stukken neer te leggen. Hiermee kan Annelies wel verder. Voor de
volgende keer zorg je dat je een weegschaal tot je beschikking hebt.

Werkproces
Deze BPV-opdracht hoort bij het werkproces P1-K1-W1 Ondersteunt en motiveert een groep
cliënten bij activiteiten.

Leerdoelen
• Je schept duidelijke kansen en mogelijkheden voor cliënten om zich te ontwikkelen.
• Je geeft opbouwende feedback, zodat cliënten met enthousiasme en een positieve

instelling activiteiten uitvoeren.
• Je stemt je communicatie adequaat af op de wensen en mogelijkheden van de cliënt

(verbaal, non-verbaal en pre-verbaal).
• Je spreekt cliënten zo nodig aan op hun gedrag.
• Je overlegt tijdens activiteiten tijdig over je aanpak.
• Je kiest de juiste materialen en middelen voor de activiteiten die je organiseert.
• Je gaat zorgvuldig en netjes met de materialen en middelen om.
• Je plant ruim van tevoren de activiteiten.
• Je gebruikt doelbewust indicatoren om de voortgang te meten.

Bronnen
• training BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 1 (creatief)
• training BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 2 (sport en spel)
• training BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 3 (muziek en drama)
• training BMC vaardigheden gericht op dagbesteding deel 4 (werk en scholing)
• cursus Verdieping dagbesteding en methodisch werken
• cursus Begeleiden en zorgen in kleinschalig wonen in GHZ
• cursus Begeleiden en zorgen in intramuraal in GHZ.

Planning

Planningsformulier
<

Lees eerst de BPV-opdracht goed door en vul daarna het planningsformulier in. Dit formulier
laat je goedkeuren door je praktijkbegeleider. Als hij akkoord is met je planning mag je de
opdrachten gaan uitvoeren.
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Oefening 1 Onderzoeken activiteit

Je onderzoekt een lopende activiteit op kwaliteit en inzet van materialen en middelen.

Voorbereiden

• Kies samen met je BPV-begeleider een lopende activiteit die geschikt is voor je onderzoek.
• Zorg dat je toegang hebt tot de cliëntendossiers van de cliënten die aan deze activiteiten

deelnemen.
• Verzamel de activiteitenplannen en bijbehorende documenten en logboeken van deze

activiteit.

Uitvoeren

• Lees in de ondersteuningsplannen van de cliënten het deel 'activiteiten'.
• Lees het activiteitenplan van de activiteit door.
• Schrijf op welke cliënten aan de activiteit deelnemen en wat hun ondersteuningsdoelen

zijn.
• Schrijf op wat het doel van de activiteit is.
• Observeer daarna een keer deze activiteit.
• Daarna schrijf je een verslag waarin je de volgende vragen beantwoordt:

– Hoe worden cliënten gestimuleerd om hun ondersteuningsdoelen te realiseren?
– Wat is je indruk van de sfeer en het gevoel van veiligheid in de groep?
– Zijn gereedschappen, materialen en apparatuur voldoende aanwezig?
– Weten cliënten volgens jou voldoende hoe ze de materialen en gereedschappen

moeten gebruiken?
– Wat vind je van de kwaliteit en toepasselijkheid van de producten die worden

gemaakt? (indien van toepassing)
– Wat zijn je aanbevelingen om de kwaliteit en de continuïteit van de activiteit en

begeleiding te verbeteren?
• Bespreek je verslag met je BPV-begeleider.
• Leg je aanbevelingen voor aan de collega die de activiteit begeleidt.

Beoordelingscriteria

Voorbereiden onderzoek

Je hebt:
• samen met je BPV-begeleider een lopende activiteit gekozen die geschikt is voor je

onderzoek
• gezorgd dat je toegang hebt tot de cliëntendossiers van de cliënten die aan deze

activiteiten deelnemen
• de activiteitenplannen en bijbehorende documenten en logboeken van deze activiteit

verzameld.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Onderzoek

Je hebt:
• in de ondersteuningsplannen van de cliënten het deel 'activiteiten' gelezen
• het activiteitenplan van de activiteit doorgelezen
• opgeschreven welke cliënten aan de activiteit deelnemen en wat hun

ondersteuningsdoelen zijn
• opgeschreven wat het doel van de activiteit is
• daarna deze activiteit een keer geobserveerd
• daarna een verslag geschreven waarin je de volgende vragen hebt beantwoord:

◦ Hoe worden cliënten gestimuleerd om hun ondersteuningsdoelen te realiseren?

◦ Wat is je indruk van de sfeer en het gevoel van veiligheid in de groep?

◦ Zijn gereedschappen, materialen en apparatuur voldoende aanwezig?

◦ Weten cliënten volgens jou voldoende hoe ze de materialen en gereedschappen
moeten gebruiken?

◦ Wat vind je van de kwaliteit en toepasselijkheid van de producten die worden
gemaakt? (indien van toepassing)

◦ Wat zijn je aanbevelingen om de kwaliteit en de continuïteit van de activiteit en
begeleiding te verbeteren?

• je verslag besproken met je BPV-begeleider
• je aanbevelingen voorgelegd aan de collega die de activiteit begeleidt.

54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:
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Oefening 2 Begeleiden activiteit

Je begeleidt een groepje cliënten tijdens een activiteit.

Voorbereiden

• Kies in overleg met je BPV-begeleider een activiteit uit waarbinnen jij naast de
activiteitenbegeleider een groepje van 4 tot 6 cliënten gaat begeleiden.

• met de vaste activiteitenbegeleider van deze activiteit welke cliënten jij gaat begeleiden.
• Lees je in in de ondersteuningsplannen van deze cliënten.
• Stel een aantal kleine doelen op waaraan jij tijdens de activiteit met de cliënten gaat

werken, één van de doelen heeft betrekking op de groepsdynamica.
• Bereid je voor op het geven van uitleg of instructie over te gebruiken gereedschappen,

apparatuur e.d.
• Overleg de doelen van tevoren met de activiteitenbegeleider en bespreek hoe je dat gaat

doen.

Uitvoeren

• Begeleid de cliënten bij de gekozen activiteit.
• Overleg aan het begin van de activiteit waar de cliënten aan willen werken en vraag wat

zij van jou nodig hebben.
• Geef uitleg of instructie aan dit groepje cliënten over hoe je bepaalde gereedschappen,

materialen of apparatuur dient te gebruiken.
• Tijdens de activiteit speel jij in op de mogelijkheden, wensen, behoeften en problemen

van de cliënten in dit groepje en stel je zo nodig de activiteit bij.
• Bewaak de voortgang en zorg dat cliënten de gestelde doelen kunnen behalen.
• Rapporteer de veranderingen in het gedrag van de cliënten na afloop aan de

activiteitenbegeleider.
• Maak na afloop een verslag met daarin de volgende onderwerpen:

– Hoe was het om te schakelen tussen de individuele cliënt en de groep cliënten?
– Hoe ben je omgegaan met gedrag van cliënten en met de groepsdynamiek?
– Hoe ging het uitleggen of instrueren over het gebruik van gereedschappen e.d?
– Hoe heb je de voortgang bewaakt en gezorgd dat cliënten de gestelde doelen konden

behalen?
• Bespreek dit verslag je met de activiteitenbegeleider.
• Maak van dit gesprek een kort gespreksverslag.
• Bespreek het verslag met je BPV-begeleider.

Beoordelingscriteria

Voorbereiden activiteit begeleiden

Je hebt:
• in overleg met je BPV-begeleider een activiteit uitgekozen waarbinnen jij naast de

activiteitenbegeleider een groepje van 4 tot 6 cliënten gaat begeleiden
• met de vaste activiteitenbegeleider overlegd welke cliënten jij gaat begeleiden
• je ingelezen in de ondersteuningsplannen van deze cliënten
• een aantal kleine doelen opgesteld waaraan jij tijdens de activiteit met de cliënten

gaat werken, één van de doelen heeft betrekking op de groepsdynamica
• je voorbereid op het geven van uitleg of instructie over te gebruiken gereedschappen,

apparatuur e.d.
• deze doelen van tevoren overlegd met de activiteitenbegeleider en je hebt besproken

hoe je dat gaat doen.
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54321
Beoordeling

Opmerkingen:

Beoordelaar:

Beoordelingscriteria

Uitvoeren begeleiden activiteit

Je hebt:
• de cliënten bij de gekozen activiteit begeleid
• aan het begin van de activiteit overlegd waar de cliënten aan willen werken en

gevraagd wat zij van jou nodig hebben
• uitleg of instructie gegeven aan dit groepje cliënten over hoe je bepaalde

gereedschappen, materialen of apparatuur dient te gebruiken
• tijdens de activiteit ingespeeld op de mogelijkheden, wensen, behoeften en

problemen van de cliënten in dit groepje en zo nodig heb je de activiteit bijgesteld
• de voortgang bewaakt en gezorgd dat cliënten de gestelde doelen kunnen behalen
• de veranderingen in het gedrag van de cliënten na afloop aan de

activiteitenbegeleider gerapporteerd
• na afloop een verslag gemaakt met daarin de volgende onderwerpen:

◦ Hoe was het om te schakelen tussen de individuele cliënt en de groep cliënten?

◦ Hoe ben je omgegaan met gedrag van cliënten en met de groepsdynamiek?

◦ Hoe ging het uitleggen of instrueren over het gebruik van gereedschappen e.d?

◦ Hoe heb je de voortgang bewaakt en gezorgd dat cliënten de gestelde doelen
konden behalen?

• dit verslag met de activiteitenbegeleider besproken
• van dit gesprek een kort gespreksverslag gemaakt
• met je BPV-begeleider het verslag van de activiteit en het gespreksverslag besproken.

54321
Beoordeling
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Opmerkingen:

Beoordelaar:

Oefening 3 Kostenplaatje activiteit

Je maakt een kostenplaatje van de activiteit.

Voorbereiden

• Kies met je BPV-begeleider een activiteit waarvan je de kosten en inkomsten gaat
berekenen.

Uitvoeren

• Maak een tabel (mag in Excel) waarin de kosten en de inkomsten van deze activiteit
overzichtelijk worden weergegeven per maand of per jaar.

• Denk aan de volgende kostenposten:
– huur ruimte
– fte aan personeel
– inrichting
– materialen
– gereedschappen
– apparatuur
– energieverbruik
– ...

• Denk aan de volgende inkomstenbronnen:
– opbrengsten verkoop producten
– opbrengsten geleverde diensten
– ...

• Vul de kosten- en inkomstenposten eventueel aan.
• Leg je schema voor aan je BPV-begeleider.
• Zoek alle kosten en inkomsten op en zet ze in je tabel.
• Hoeveel kost deze activiteit en wat levert het op?
• Wat is je conclusie?
• Heb je nog aanbevelingen om de kosten te verlagen en/of de opbrengsten te verhogen?
• Leg het schema, je conclusie en je aanbevelingen voor aan je BPV-begeleider en eventueel

ook aan de activiteitenbegeleider of de leidinggevende.
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