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Profi-leren	SAW	is	een	complete	serie	leermiddelen	voor	de	competentiegerichte	

kwalificatiestructuur	Sociaal-Agogisch	Werk.	

Profi-leren	SAW	bestaat	uit	boeken,	opdrachten-	en	beoordelingsmagazijnen,	gratis	extra	digitale	

content-thema’s,	een	zoekmachine	en	diagnostische	kennistoetsen.

Boeken

‘Methodisch	Begeleiden;	SAW	3	&	4’		is	één	van	de	boeken	voor	de	nieuwe	opleiding	SAW.	

De	inhoud	van	deze	boeken	is	gebaseerd	op	de	werkprocessen	uit	het	competentiegerichte	

kwalificatiedossier	SAW.	

Deze	SAW-boeken	zijn:

Inleiding

Inleiding
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Ieder	boek	bevat	die	thema’s	die	de	saw’er-in-opleiding	gedurende	zijn/haar	opleiding	veelvuldig	

moet	raadplegen	als	achtergrondinformatie	bij	het	werken	aan	bijvoorbeeld:

•			 opdrachten;

•			 taken;

•			 beroepsproducten;

•			 prestaties.

De thema’s van ‘Methodisch Begeleiden; SAW 3 & 4’

	‘Methodisch	Begeleiden;	SAW	3	&	4’	bevat	de	volgende	16	thema’s:

1		 Planmatig	werken	

2		 De	methodische	cyclus	

3		 Een	draaiboek	maken	

4		 Begeleiden	

5		 Zelfstandigheid	bevorderen	

6		 Professioneel	werken	

7		 Informeren	en	adviseren	

8		 Specifieke	begeleidingssituaties	

9		 Begeleidingsstijlen	

10		 Werken	met	groepen	

11		 Zorg	voor	de	leefomgeving		

12		 Veiligheid	

13		 Ondersteunen	bij	persoonlijke	verzorging

14		 Opvang	bij	ongeval	en	ziekte	

15	 Begeleiden	bij	ontwikkeling	en	opvoeding

16	 Beeldende	en	kunstzinnige	vorming

Aanvullende	thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.
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De formule van de boeken

De	boeken	kennen	de	volgende	formule.

	

Theorie	met	voorbeelden

De	thema’s	hebben	betrekking	op	naslag	die	relevant	is	voor	de	sociaal-agogisch	werker.	De	the-

orie	wordt	verlevendigd	met	voorbeelden	uit	de	werkvelden	waar	de	saw’er	actief	is.	Aanvullende	

thema’s	staan	als	digitale	content	–	thema’s	(dc-thema’s),	op	www.profi-leren.nl.	

Mini-samenvattingen

De	theorie	is	opgehangen	aan	minisamenvattingen.	Deze	minisamenvattingen	zijn	voor	de	school	

als	powerpoinpresentatie	verkrijgbaar.

Tips	voor	de	praktijk	

Vrijwel	ieder	thema	wordt	afgesloten	met	praktijktips:	handvatten	voor	de	saw’er-in-opleiding	

voor	BPV	en/of	werk.

Profi-leren SAW 

Op	www.profi-leren.nl	vindt	de	saw’er-in-opleiding,	gratis:

•	 extra	digitale	content	(dc-thema’s),	met	onderwerpen	die	minder	frequent	geraadpleegd	hoe-

ven	te	worden,	of	thema’s	waarvan	de	inhoud	te	snel	veranderd;

•	 verwerkingsopdrachten	bij	de	thema’s;

•	 diagnostische	kennistoetsen	bij	ieder	thema	uit	de	boeken,	waardoor	er	voor	de	school	een	

databank	met	meerkeuzevragen	beschikbaar	is;

•	 een	zoekmachine	die	verwijst	naar	thema’s	uit	de	boeken	en/of	direct	toegang	geeft	tot	the-

ma’s	die	direct	gedownload	kunnen	worden.

Verwijzingen

In	de	boeken	wordt	verwezen	naar	andere	thema’s	binnen	de	boeken.	Niet	naar	dc-thema’s	op	

www.profi-leren.nl		omdat	de	thema’s	daar	wisselend	zijn.	In	alle	gevallen	kan	de	lezer	via	de	

zoekmachine	op	www.profi-leren.nl	of	via	de	trefwoordenlijsten	achterin	de	boeken	vinden	wat,	

waar	staat.

Inleiding
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Opdrachten- en beoordelingsmagazijn SAW

Naast	de	boeken		is	er	voor	PW3	en	MMZ3	een	Competentie-opdrachten-	en	beoordelingsmaga-

zijn	beschikbaar.	Dit	magazijn	bevat	opdrachten	met		beoordelingsprotocollen	voor	het	portfolio	

en	proeven	van	bekwaamheid.	Bij	iedere	opdracht	ziet	de	leerling	welke	thema’s	uit	de	boeken	als	

naslag	dienen	bij	die	opdracht.

Dit	magazijn	is	digitaal	verkrijgbaar,	met	een	licentie,	maar	ook	als	(losbladig)	boek.

Veel	plezier	en	succes	bij	het	werken	met	dit	boek!!
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1.1 Inleiding
Een mens maakt heel wat plannen in zijn leven. Heel vaak zijn het eenvoudige plannen, 
bijvoorbeeld een plan om een dagje te gaan shoppen. Zulke plannen hoef je niet helemaal 
uit te werken. Je weet wat je wilt en je voert het plan gewoon uit. Soms zijn plannen veel 
ingewikkelder. Bijvoorbeeld als je een plan moet maken om te verhuizen. Daar komt veel 
bij kijken. Ook is een bepaalde volgorde van belang. Je wilt ervoor zorgen dat de muren 
behangen zijn en dat de nieuwe vloerbedekking erin ligt voordat de verhuizers komen. 
Maar de schilder en de vloerbedekker kunnen ook weer niet tegelijk in dezelfde ruimte 
werken. Zulke plannen werk je helemaal op papier of met de computer uit.

Verwar het woord plan niet met het Engelse woord planning. Een planning gaat over data 
en tijdstippen waarop je iets doet. Dat neem je ook in een plan op. Maar een plan gaat 
over veel meer. In een plan neem je behalve de planning ook alle activiteiten en handelin-
gen op die uitgevoerd moeten worden. Vaak neem je per activiteit ook op wie het moeten 
doen en wat de samenhang tussen de verschillende activiteiten is.

Een	plan	omvat	onder	andere:

•	 welke	activiteiten	je	uitvoert;

•	 in	welke	volgorde	je	ze	uitvoert;

•	 wanneer	je	ze	uitvoert	(de	planning);

•	 met	wie	je	ze	uitvoert;

•	 samenhang	met	andere	activiteiten.

Als saw'er krijg je in je werk met heel veel plannen te maken; beknopte en uitgebreide. Een 
uitgewerkt plan helpt je om methodisch te werken. Maar een uitgewerkt plan heeft ook 
nog een ander doel: collega’s informeren. Je moet niet alleen zelf volgens het plan kunnen 
werken. Ook je collega’s moeten volgens hetzelfde plan werken. Stel je voor dat iedereen 
met een cliënt met z’n eigen plan aan de slag gaat. Dat kan helemaal niet, omdat de cliënt 
dan binnen de kortste keren zelf de draad helemaal kwijt raakt. Daarom heeft een plan ook 
de waarde van een naslagwerk en een soort reisgids voor iedereen.

Th
em

a1Planmatig	werken	



Het	plan	hebben	om	aan	een	studie	te	beginnen
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De inhoud van dit thema:

1-1

1.2 Soorten plannen

1.3 Een plan maken voor een activiteit 

1.4 Voorbeeld van een activiteit

1.5 In de praktijk
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1.2 Soorten plannen
In een instelling worden zoveel plannen gebruikt, dat je soms door de bomen het bos niet 
meer ziet. Ook is de benaming van de plannen niet overal hetzelfde. In de ene instelling is 
een zorgplan een op de cliënt gericht plan voor de verpleging en verzorging. In een andere 
instelling bedoelt men met zorgplan een overkoepelend plan waarin de zorg van alle disci-
plines (afdelingen) beschreven wordt. Als je ergens werkt, kom je er gelukkig wel altijd snel 
achter wat met een plan bedoeld wordt. 

Hierna lees je over een indeling van plannen die veel gebruikt wordt. We maken daarbij 
een eerste globaal onderscheid in:
• op de organisatie gerichte plannen;
• op de cliënt gerichte plannen.

1.2.1 Op de organisatie gerichte plannen

Een organisatie werkt met een beleidsplan of strategisch plan. Dit plan heeft betrekking op 
een periode van drie tot vijf jaar. In dit plan lees je de doelen en visie van de instelling en 
je leest waar de instelling de komende jaren naar toe wil werken. Om samen in de richting 
van het beleidsplan te werken, stelt elke afdeling een jaarplan op. Alle jaarplannen samen 
vormen het instellingsjaarplan.

Soms	zijn	er	aparte	op	de	doelgroep	gerichte	plannen	die	een	uitwerking	zijn	van	het	beleids-

plan.	Zo	kent	de	kinderopvang	vaak	een	pedagogisch	beleidsplan.	Daarin	is	uitgewerkt	welke	

activiteiten	de	instelling	verricht,	bijvoorbeeld	welke	vormen	van	kinderopvang	er	worden	

aangeboden.	Ook	vind	je	in	dit	plan	de	hoofdlijnen	van	de	uitvoering.	Daarbij	moet	je	denken	

aan	hoe	de	groepen	in	leeftijden	verdeeld	worden,	welke	protocollen	gevolgd	worden,	hoe	de	

intake	plaatsvindt,	welke	kwaliteit	het	personeel	moet	hebben.

Afhankelijk van het beleidsplan of strategisch plan, kunnen er nog allerlei op de organisatie 
gerichte deelplannen zijn, bijvoorbeeld:
• fusieplan bij samengaan met een andere instelling;
• bouwplan als er nieuw gebouwd wordt of een grote verbouwing plaatsvindt;
• financieringsplan als het nodig is de zorg op een andere manier te financieren;
• sociaal beleidsplan: een aparte uitwerking van het beleidsplan over hoe de instelling met 

medewerkers wil omgaan.
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Met veel op de organisatie gerichte plannen heb je weinig of niet direct te maken. Soms 
worden beleidsplannen en jaarplannen in een werkoverleg besproken. Beleidsplannen en 
deelplannen zijn niet vertrouwelijk. Ze zijn voor iedereen ter inzage. Via je leidinggevende 
kun je inzage krijgen. Dat is aan te raden als je niet goed begrijpt waar je instelling mee 
bezig is. Bijvoorbeeld als je je afvraagt waarom een fusie nodig is of waarom er een verve-
lende verbouwing uitgevoerd wordt. Ook als je voor het eerst ergens gaat werken, kun je 
het beleidsplan ter inzage vragen. Je begrijpt dan vaak beter waarom bepaalde maatregelen 
nodig zijn.

Samenvatting organisatiegebonden 
plannen:

1-2

• beleidsplan of strategisch plan (3 tot 5 jaar)

• jaarplan per onderdeel/afdeling (afgeleid van 

beleidsplan)

• deelplannen, bijvoorbeeld:

- pedagogisch beleidsplan

- nieuwbouwplan

- fusieplan

- sociaal beleidsplan

1.2.2 Op de cliënt gerichte plannen

Als saw’er krijg je altijd te maken met op de cliënt gerichte plannen. Dit kan een plan 
voor een individuele cliënt zijn of voor een groep. In veel werkvelden werken verschillende 
disciplines met elkaar samen voor dezelfde cliënt of groep. Dit heet multidisciplinaire 
samenwerking. 

Elke discipline heeft zijn eigen plan, gebaseerd op de eigen kennis en vaardigheden. Het 
is belangrijk dat deze plannen goed op elkaar worden afgestemd. Daarom is er een over-
koepelend plan waar alle andere plannen van worden afgeleid. Eén beroepsbeoefenaar is 
dan verantwoordelijk voor het koepelplan en voor de afstemming met de andere plannen. 
In de kinderopvang is dit bijvoorbeeld de locatiemanager, in welzijn en maatschappelijke 
dienstverlening een leidinggevende 1, 2 of 3. 
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In	een	revalidatiecentrum	kom	je	veel	disciplines	tegen.	Allemaal	leveren	ze	hun	eigen	bijdrage	

aan	het	herstel	van	de	cliënt	en	de	reïntegratie	in	de	maatschappij.	Voorbeelden	van	disciplines	

zijn:

•	 revalidatiearts;

•	 psycholoog;

•	 fysiotherapeut;

•	 logopedist;

•	 diëtist;

•	 activiteitenbegeleider;

•	 verpleegkundigen	en	verzorgenden;

•	 arbeidsbemiddelaar.

In een revalidatiecentrum is de revalidatiearts hoofdbehandelaar en verantwoordelijk voor 
het koepelplan dat hier revalidatieplan heet. In een verpleeghuis is de verpleeghuisarts de 
hoofdbehandelaar, bij een ggz-instelling een psychiater of psycholoog. Bij de kinderopvang 
is de locatiemanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.

Elke discipline maakt dus zijn eigen plan, afgestemd op het koepelplan. De plannen wor-
den meestal genoemd naar de discipline. Bijvoorbeeld:
• fysiotherapeutisch behandelplan;
• activiteitenplan (activiteitenbegeleider);
• verpleegplan (verpleging en verzorging).

De volgende koepelbenamingen worden in de praktijk veel gebruikt:
• behandelplan (ziekenhuizen, ggz);
• zorgplan (verpleeghuizen en zorgcentra);
• pedagogisch beleidsplan (kinderopvang);
• revalidatieplan;
• begeleidingsplan (sociaal agogisch werk);
• ondersteuningsplan (diverse werkvelden).




