
K/ZW/5 welzijn kind en jongere  BB KB GL 
Taak: 
een bijdrage leveren aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en 
jongeren en hierover rapporteren 

   

K/ZW/5.1    
Deeltaak: 
ondersteunen bij opvoeding en ontwikkeling.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van kinderen en 
jongeren benoemen 

x x x 

2. aangeven welke factoren de ontwikkeling kunnen beïnvloeden x x x 
3. opvoedingstechnieken benoemen en toepassen x x x 
K/ZW/5.2    
Deeltaak: 
kinderen en jongeren ondersteunen in dagelijkse situaties en hierbij de 
zelfredzaamheid bevorderen.  
 
De kandidaat kan: 

   

1. de zelfredzaamheid van het kind of de jongere stimuleren x x x 
2. structuur bieden x x x 
3. zorg dragen voor fysieke en sociale veiligheid x x x 
4. ondersteunen bij lichamelijke verzorging en hygiëne zonder fysieke 

overbelasting voor zichzelf 
x x x 

5. voeding verzorgen x x x 
K/ZW/5.3    
Deeltaak: 
(re)creatieve activiteiten voor kinderen of jongeren organiseren en hen 
stimuleren en begeleiden 
 
De kandidaat kan: 

   

1. passende activiteiten selecteren en organisatorische mogelijkheden 
inventariseren 

x x x 

2. een groep kinderen of jongeren stimuleren een keuze te maken  x x x 
3. de activiteit uitleggen en voordoen x x x 
4. bij de uitvoering van de activiteit de deelnemers begeleiden  x x x 
5. de activiteit afronden en evalueren x x x 
K/ZW/5.4    
Deeltaak: 
de omgeving verzorgen en inrichten voor een leeftijdsgroep. 
 
De kandidaat kan: 

   

1. de ruimte verzorgen en inrichten zodat deze schoon, veilig, sfeervol en 
aantrekkelijk is 

x x x 

2. voorwerpen op de juiste plaats opbergen x x x 
K/ZW/5.5    
Deeltaak: 
een dagrapportage maken volgens een rapportagesysteem en dit mondeling 
toelichten. 
 

De kandidaat kan: 

   

1. een dagrapportage invullen  x x x 



2. mondeling rapporteren aan leidinggevende, ouders of verzorgers (in 
simulatie) 

x x x 

Voor het uitvoeren van de taak beheerst de kandidaat de voorwaardelijke 
kennis, vaardigheden en houding. 

x x x 

 


