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Algemene introductie 

Deze gids is ontwikkeld binnen het DS Leisure project, medegefinancierd door het Erasmus+ 

programma Key Action 2. Dit was ontwikkeld met de directe participatie van mensen met 

Downsyndroom (DS) met als hoofddoel het bepalen van de belangrijkste onderdelen, methodologieën 

en hulpmiddelen die nodig zijn voor het creëren en verbeteren van de belangrijkste vaardigheden en 

de ondersteuningen die de kwaliteit van leven verbeteren door de invoering van Inclusive Leisure. De 

betrokkenheid van verschillende locaties en mensen met verschillende cognitieve niveaus en culturele 

waarden binnen het project heeft als doen een model te creëren dat in andere praktische situaties 

gebruikt kan worden. Ook al is dit model gericht op mensen met een specifieke gesteldheid 

(Downsyndroom), is het de bedoeling dat het tevens gebruikt kan worden voor mensen in andere 

situaties of andere geestelijke beperkingen. 
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Richtlijnen voor het organiseren en beheren van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met het 
Downsyndroom 

Vrijetijdsactiviteiten voor adolescenten en volwassenen met geestelijke beperkingen focussen vaak 

puur op de activiteiten zelf, en vaak niet op de voorbereiding of keuze van de organisatie (wat vaak 

wordt gedaan door iemand uit de omgeving), wat net zo belangrijk is in het behalen van vaardigheden 

en identiteit. Om mensen met een geestelijke beperking te helpen is het belangrijk om een 

gestructureerde activiteit te bieden die deze mensen laat kiezen en na te denken over de stappen die 

ondernomen moeten worden om een doel te bereiken.  Om iedereen actief te laten meedoen is het 

belangrijk om makkelijke hulpmiddelen te bieden die tegelijkertijd aantrekkelijk en leuk zijn. 

“Het organiseren van vrije tijd” betekent het weten hoe voorstellen te doen, activiteiten te kiezen die 

overeenkomen met interesses, keuzes delen met anderen en het ontdekken van vrienden. Dit komt 

niet gelijk, maar is een resultaat van een leerzaam proces. Onafhankelijk zijn betekent niet alles zelf 

doen, maar eigen vaardigheden combineren met het vragen naar hulp. Dit betekent dat er situaties 

zijn waar er de mogelijkheid wordt geboden om hulp te vragen, maar waar dit niet opgelegd wordt 

aan de deelnemer.  

 

Voor een persoon met een geestelijke beperking kan het erg moeilijk zijn om samen met vrienden iets 

leuks te organiseren. De regels van een ‘goede journalist’ kunnen gebruikt worden om mensen met 

Downsyndroom of een andere geestelijke beperking te helpen bij de organisatie: 

1. WIE – Met wie wil ik iets doen? 

2.   WAAR – Waar wil ik naartoe gaan? 

3.    HOE – Hoe ga ik dit doen? 

4.    WANNEER – Wanneer wil ik het doen? 

 

Een voorbeeld van het organiseren van activiteiten met een kleine groep jonge 

mensen/volwassenen. 

1) De groep bekijkt het verzamelde materiaal over het onderwerp (kranten, magazines, kaarten, etc.), 

deze worden besproken en vergeleken. 

2) Elke deelnemer bepaalt welke activiteit hij/zij het leukste vindt en presenteert dit idee aan anderen 

door middel van een kaartje. 
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       Vrije tijd organisatie 

        Ik heb een IDEE voor de MIDDAG 

                          Mijn VOORSTEL is 

WE GAAN NAAR:………………………………………………………………………… 

DIT IDEE KOMT VAN:…………………………………………………………. 

 

 

3) Elke deelnemer stopt zijn kaartje in een van de zakjes bij het bord (gemaakt door de begeleider), die 

overeenkomt met de keuze die er is gemaakt. Er zijn meerdere zakjes, elke met plaatjes en woorden 

die het type activiteit duidelijk maken (zoals shoppen, bioscoop, etc.). Dit moet bruikbaar en duidelijk 

zijn voor iedereen. 

 

Voorbeeld van zakjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Voor elke categorie, wordt er gestemd op een voorstel. De keuze tussen een concert of een 

speurtocht kan bijvoorbeeld worden gemaakt door middel van het opsteken van vingers. De bedenker 

van het idee kan zijn idee eventueel promoten voordat er wordt gestemd. Hieruit kan een discussie 

komen of toevoegingen voor het idee. Het stemmen gaat door totdat er een keuze is gemaakt voor 

elke categorie die er is. De begeleider stimuleert de ideeen en zorgt ervoor dat iedereen min of meer 

tevreden is.  

5) De bedenker van het gekozen idee krijgt een kaartje met belangrijke informatie voor het organiseren 

van de activiteit. 
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VANDAAG ORGANISEER IK…. 

                

NAAM: ………………………………………………………………………………………………………………… 

IK GA SAMEN MET MIJN VRIENDEN NAAR: 

………………………………………………………………………………………….. 

NEEM GELD MEE: …………………………………… 

PLEK: ………………………………………………………………….TIJD………………………………….. 

DE TERUGKEER IS…………………………………………………………TIJD..….......................... 

 

 

6) Wanneer alle gekozen activiteiten per groep zijn georganiseerd, wordt het definitieve schema 

gemaakt. Het schema moet eenvoudig geformuleerd worden, zodat het toegankelijk is voor iedereen. 

 

BELANGRIJK: Elke deelnemer moet naar huis met een herinnering van de activiteit die de volgende 

keer uitgevoerd gaat worden. 

 

Tijdens het organiseren van activiteiten, kan het nuttig zijn: 

• Vaak gestelde vragen te stellen zodat de besproken onderwerpen goed worden begrepen.  

• Momenten te gebruiken wanneer er gestopt kan worden en besproken informatie kan worden 

samengevat. 

• Iemands gedrag te bespreken en zo ervan te leren. 

• De activiteiten te gebruiken om zijdelings te werken met belangrijke hulpmiddelen die nodig 

zijn voor zelfstandigheid zoals telefoons, klokkijken, kalenders lezen, internet, openbaar 

vervoer, etc. 

Tijdens de activiteiten is het opzetten en gebruiken van verlichtende hulpmiddelen ook belangrijk, 

lettend op de geestelijk gehandicapte deelnemers. Deze hulpmiddelen moeten worden uiteengezet in 

duidelijke en eenvoudige taal (samenhangend met internationale regels van makkelijk lezen), samen 

met speciale aandacht aan bepaalde woorden, teksten en de inhoud (bijvoorbeeld door het gebruiken 

van plaatjes bij bepaalde woorden). 
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Lijst met hulpmiddelen en methoden 

De workshop deelnemers zijn gevraagd om de meest passende hulpmiddelen op te geven die nodig 

zijn om vrijetijdsactiviteiten voor mensen met Downsyndroom te organiseren. Dit zijn de resultaten, 

met op 1 het meest aangegeven en op 13 het minst aangegeven: 

1. PLAATJES 

2. INTERET ONDERZOEK 

3. ICT MIDDELEN 

4. ROLLENSPEL 

5. GROEPSDISUSSIE 

6. SPECIALE/AANGEPASTE SPELLEN 

7. VIRTUEEL OF REEEL BEZOEK 

8. POWER POINT PRESENTATIE 

9. POSTERS/PLAKKATEN 

10. INSTRUCTIEPROGRAMMA 

11. INTERVIEWS 

12. WERKBLADEN 

13. KWIS 

 

De juiste hulpmiddelen uitzoeken is zeer lastig voor iemand met het syndroom van Down. Dit komt 

vooral omdat het een abstract vermogen nodig heeft dat iemand met het syndroom van Down vaak 

niet heeft, daarnaast neemt het hulpmiddelen uitzoeken aan dat ze weten hoe ze elke stap van de 

activiteit kunnen vertalen naar de werkelijkheid. Dit is waarom de keuze van hulpmiddelen en 

methoden, gekozen aan het einde van deze werkgroep, niet vaststaan met betrekking tot de 

ontwikkeling van de activiteiten. Een leerkracht heeft wellicht meer kennis of ervaring om te bedenken 

welk hulpmiddel te combineren met elke activiteit. 

 

Lijst van de meest gestemde vrijetijdsactiviteiten 

Aan het einde van de samenwerking werkgroepen, gehouden in elk land, zijn de volgende 10  

activiteiten het meest gekozen door de deelnemers: 

1. Naar de bioscoop of het theather 

2. Naar een restaurant 

3. Naar het plaatselijke sportstadion 

4. Naar een concert 

5. Naar de disco 

6. Naar de kapper 
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7. Winkelen 

8. Picknicken in het park 

9. Het organiseren van een feest in de club 

10. Het organiseren van een middag theedrinken in een café of ijssalon. 

Deze activiteiten zullen ontwikkeld worden tijdens Output 3 van het DS Leisure project. 

 

 

 

 

 

Makkelijk lezen richtlijnen 

Dit zijn samengevat de richtlijnen voor het schrijven van teksten in duidelijke taal: 

Voor zinnen 

• Simpele structuur; onderwerp, werkwoord, aanvulling (bijv. Ik ga naar school). 

• Korte zinnen hebben de voorkeur (max. 20-25 woorden) en wat met 1 woord gezegd kan 

worden heeft de voorkeur boven het gebruik van een zin. 

• Niet teveel informatie in 1 zin. 

• Bedrijvende (actieve) vorm heeft de voorkeur boven de lijdende vorm (passieve) vorm. 

• Positive zinnen hebben de voorkeur boven dubbel negatief (bijv. ik ben aardig tegen ik ben 

niet gemeen) 

• Gebruik de tegenwoordige tijd zoveel mogelijk. 

Voor woorden 

• Bij synoniemen, gebruik het eenvoudigste woord. 

• Gebruik gemeenschappelijke woorden, de woorden die de meeste mensen kennen. 

• Gebruik globale woorden, in plaats van abstracte uitlatingen. 

• Afkortingen worden bij voorkeur niet gebruikt. 

• Woorden die gebruikt worden op specialistisch vlak moeten worden vermeden. 

Voor de tekst en de opmaak 

• De informatie moet worden geplaatst in logische volgorde die de eenvoudigheid bevorderd. 

• De tekst is onderverdeeld in paragrafen. 

• Titels, subtitels en verdikte woorden structureren de tekst. 

• Genummerde of onderverdeelde lijstjes worden gebruikt om informatie te sorteren. 

• Voorbeelden en samenvattingen worden gebruikt. 

• Gebruik een groot lettertype, minimaal 12 grootte.  
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• Let op het font, sommige zijn beter leesbaar dan andere (bijv. Arial is goed leesbaar). 

• Linkse uitlijning is beter dan uitgelegde tekst. 

• Verschillende stukken tekst worden opgedeeld door witregels die de tekst en pagina rust 

geven. 

• Een sobere stijl zonder gekke dingen helpen bij het begrijpen van woorden. 

• Gebruik niet teveel kleur. 

• Gebruik dezelfde aanschouwelijke keuzes door het gehele document. 

 

Houding van de begeleider en de vrijwilligers 

Een volgende belangrijk punt tijdens de bijeenkomsten is de houding van begeleider en de 

vrijwilligers. 

Het is belangrijk dat tijdens de werkgroep de begeleider en vrijwilligers rekening houden met de 

volgende criteria tijdens het omgaan met deelnemers: 

 1. gevoel van competentie: 

Is gerelateerd aan motivatie en zelfvertrouwen. Het is belangrijk dat de deelnemer voelt dat hij iets 

voor elkaar kan krijgen. 

2. Het omgaan met en bedwingen van gedrag 

Dit betekent het omgaan met zichzelf en het luisteren en samenwerken met anderen zodat er een 

fijne leeromgeving ontstaat. 

3. Gedrag mbt. delen: 

Het verspreiden en ontwikkelen van een samenwerkende houding, zodat de doelen van de 

collectieve groep worden behaald, in plaats van individuele doelen. 

4. Zich psychologisch onderscheiden: Gaat over het accepteren van ieders unieke individuele 

eigenschappen. Door dit te accepteren leert de deelnemer actief mee te doen en anders te denken 

dan anderen. 

5. Het uitzoeken, plannen en behalen van doelen: 

Het bevorderen van het gevoel dat er door middel van het stellen een duidelijk doel ergens naartoe 

wordt gewerkt en dat dit doel door goede planning en methoden kan worden gehaald. 

6. De zoektocht het nieuwe en complexiteit: 

Verstandelijke nieuwsgierigheid, originaliteit en afwijkingen worden aangemoedigd. 

7. Het bewustzijn van het potentieel voor verandering: 

Het belangrijkste doel is om de deelnemer zich te laten realiseren dat hij een actief iemand kan zijn, 

en zo informatie kan verkrijgen en verwerken. De deelnemer moet zich bewust zijn dat deze nieuwe 

leerervaringen kunnen helpen bij het veranderen van dingen binnen iemands leven. 



  METHODOLOGISCHE HANDLEIDING  

 9 

8. Optimisme: 

Als de deelnemer optimistisch is, dan wordt ook het proces leuker en daardoor weer leerzamer. De 

deelnemer moet geloven in verandering samen met degene met wie hij/zij aan het werk is. Dit 

vereist een optimistische mindset.  

 

9. Gevoel van erbij horen: 

Creëer een gevoel van erbij horen niet alleen bij kleine groepen, maar ook bij grotere (culturele) 

gemeenschappen. De sociaal-culturele achtergrond van iemand kan invloed hebben op hoe iemand 

is. De vrijwilliger moet de link leggen tussen algemene sociaal-culturele waardes en waardes die 

betrekking hebben op het individu. 

 

Concluderend, het is belangrijk om alle bovenstaande criteria mee te nemen tijdens de werkgroep. 

Dit omdat het veel met een actieve houding en een vrije wil van iemand met een verstandelijke 

beperking te maken heeft. Door de verschillende capaciteiten die een deelnemer wellicht al heeft, is 

het nodig om de hierboven genoemde criteria te gebruiken conform elke individuele deelnemer. 

 

ICT hulpmiddelen voorstel voor de Methodologische Gids 

 

Het DS LEISURE project zal vooral focussen op het aanleren van zelfzorgprogramma bij mensen met 

een verstandelijke beperking en hun omgeving met behulp van innovatieve hulpmiddelen en 

methoden. Deze hulpmiddelen worden ontwikkeld: 

1. Een e-learning portaal  

Deze portaal wordt gemaakt met behulp van Moodle, een open source, welbekend e-learning content 

managementsysteem dat wordt gebruikt door duizenden instellingen. Het wordt gesteund door een 

grote community. Zorgprofessionals gaan cursussen maken die te maken hebben met verschillende 

zaken. Elke cursus zal leerzaam zijn voor de deelnemer en zijn omgeving, net als meer gerichte 

informatie over verschillende activiteiten en toestanden. Om de efficiency van het onderwijs te 

bevorderen, worden er richtlijnen opgezet voor leerkrachten, om het lesmateriaal zo voor te bereiden 

dat deelnemers zullen profiteren van interacties met anderen en content. Dit kan door middel van het 

gebruik van forums, vragenspellen, opdrachten, etc. Dit zal overal gebeuren en is toegankelijk door 

middel van computers, tablets en telefoons. Elke leerdoel heeft duidelijke uitkomsten waar de 

deelnemer van zal profiteren. 

Het e-learning portaal is beschikbaar bij:   http://dsleisure.eu/learn 
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2. Leren gebaseerd op situaties in de praktijk 

Interactieve virtuele scenario’s (VS) of simulaties worden door velen gezien als een effectieve manier 

om vaardigheden die te maken hebben redenering en keuzes maken te verbeteren. Op basis hiervan 

gebruikt DS LEISURE Virtuele Deelnemers (VD) als een effectieve methode om deelnemers en naasten 

te onderwijzen. Zorgprofessionals ontwikkelen VS cases gebaseerd op bewijsmateriaal, om 

deelnemers te trainen hoe om te gaan met verschillende situaties die moeilijk kunnen zijn door hun 

beperkingen. VS biedt een manier van leren waarbij de deelnemer centraal staat, kritisch denken 

wordt gestimuleerd en de consequenties van mislukking wordt getoond. Dit is de eerste keer dat de 

VS manier wordt gebruikt om een specifieke deelnemer te benaderen. Voorbeelden van virtuele 

scenario’s zijn hier te vinden:  www.dsleisure.eu . 

Het resultaat is dat de deelnemers goed kunnen omgaan met specifieke situaties, bijvoorbeeld het 

bepalen of hulp vragen nodig is, of dat het zelf opgelost kan worden. De deelnemer is dus 

onafhankelijker, zelfverzekerder en beter ontwikkeld. Het project gaat innoverende technologie 

gebruiken, waarbij ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS, de Griekse partner, een 

belangrijke rol bij heeft.  

 

Hulpmiddelen en technologiën 

 

1. Open Labyrinth 

Open Labyrinth is een onlineactiviteiten ontwikkelingssysteem, dat gebruikers toestaat interactieve 

leerzame activiteiten te bouwen, zoals virtuele deelnemers, simulaties, spellen, doolhoven en 

algoritmen. Het is vergeleken met een online interactief verhaal, vergelijkbaar met het oude ‘kies je 

eigen avontuur’ stijl van boeken. Afhankelijk van welke keuzes je maakt of welke paden je beloopt 

tijdens de opdracht, er zullen verschillende uitkomsten zijn. Een goed bedacht verhaal moet zowel 

uitdagend als vermakelijk zijn, met keuzes die vergelijkbaar zijn met keuzes in het echte leven. Voor 

meer info:  http://openlabyrinth.ca  

 

2. Open Labyrinth Mobile Player 

Een mobiele afspeler met meer toegankelijkheid voor virtuele situaties. Voor meer info:   

https://github.com/wavesnetwork/mobileplayer  

 

 

 

 

http://www.dsleisure.eu/
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Belangrijkste bekwaamheden 

Hier is een lijst met de belangrijkste capaciteiten die te maken hebben met het implementeren van 

inclusief vrije tijd door personen met het Downsyndroom, goede punten en kritiekpunten welke 

verbeterd kunnen worden na het voorzien van het project: 

 

"De eigen keuze promoten";  

Het samenkomen: 

− de groep ontmoeten; 

− reageren op begroetingen; 

− opzoeken van relaties met leerkrachten, vrijwilligers, etc.; 

− respect opbrengen voor gerelateerden; 

− respect opbrengen voor mensen met een andere visie; 

− anderen uit de groep kennen; 

− respecteren van de regels van de groep; 

− het juist gedragen op de juiste momenten. 

Het vermogen om keuzes en voorstellen te maken: 

− activiteiten voorstellen voor de groep; 

− luister en kies de activiteit die diegene het leukst vindt; 

− meegaan in de keuzes van anderen; 

− zelfstandig stemmen op voorstellen; 

− het voorstellen van nieuwe activiteiten; 

− zelf een plan en voorstel bedenken; 

− het organiseren van een eigen voorstel; 

− weten hoe anderen te interesseren en ergens bij te betrekken. 

 

"Transversale vaardigheden";  

Communicatie:  

− Het uiten van degene zijn benodigdheden en gedachtes; 

− zowel naar bekenden als onbekenden; 
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− vraag om informatie om iets te bereiken wat je wilt; 

− vraag om informatie om jezelf te helpen als iets misgaat. 

 

 

 

Oriëntatie: 

− leer om te lezen en routes te volgen; 

− bekende punten herkennen; 

− het herkennen van bushaltes, taxi’s en stations; 

− het vragen voor informatie en volgens van simple en moeilijkere instructies. 

Gedrag op straat: 

− ken en respecteer de borden op straat (stoplichten, zebrapaden, etc.); 

− let op rijdende voertuigen; 

− een houding om gevaarlijke situaties te voorkomen; 

− oriënteer jezelf door te kijken naar wat je normaal gesproken doet. 

Omgaan met geld 

− ik begrijp de bedoeling en betekenis van geld; 

− herken de verschillende benamingen van munten en bankbiljetten; 

− weet hoe geld te tellen; 

− Kent de waarde van de meest gebruikte producten; 

− lees de prijzen; 

− zorg voor de benodigde hoeveelheid geld; 

− begrijp wanneer je wisselgeld krijgt; 

− begrijpen hoe je het wisselgeld kan controleren. 

Gebruik van diensten en transport: 

− herken en gebruik de meest gebruikte winkels en diensten; 

− herken welke winkel wat verkoopt; 

− gebruik en ken de openbare kantoor (banken, postkantoren, ); 

− gebruik en ken de meest logische plekken voor entertainment (bioscoop, bowlen, fast food 

…); 

− transport; ontwikkel oriëntatievaardigheden in de ruimte en in tijd; 

− ontwikkel vaardigheden om het juiste transport te gebruiken. 

Gedrag tijdens evenementen: 

− weet hoe een ticket te kopen; 
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− weet de juiste plek te vinden; 

− weet hoe te gedragen bij een evenement (wat te dragen, hoe met elkaar om te gaan, het 

belang van op tijd komen); 

 

 

 

Observatie checklist van de belangrijkste bekwaamheden 

Hoort ingevuld te worden door elke deelnemer aan het begin van het DS Leisure programma en aan 

het einde van het DS Leisure programma. 

Wijs het juiste antwoord aan onder observatie. 

Legenda: 1 nee; 2 met hulp; 3 op verzoek; 4 ja 

VOORNAAM EN ACHTERNAAM …………………………………………………………… 

EERSTE OBSERVATIE: (datum)……………………………………………………… 

TWEEDE OBSERVATIE: (datum)…………………………………………………… 

 

OBSERVATIE CHECKLIST 

Het samenkomen 

 First observation  Second observation 

de groep ontmoeten 1 2 3 4 1 2 3 4 

reageren op begroetingen 1 2 3 4 1 2 3 4 

opzoeken van relaties met 

leerkrachten, vrijwilligers, etc 

1 2 3 4 1 2 3 4 

respect opbrengen voor 

gerelateerden 

1 2 3 4 1 2 3 4 

respect opbrengen voor mensen 

met een andere visie 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 anderen uit de groep kennen 1 2 3 4 1 2 3 4 

respecteren van de regels van de 

groep 

1 2 3 4 1 2 3 4 

het juist gedragen op de juiste 

momenten 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Het vermogen om keuzes en voorstellen te maken: 

 First observation  Second observation 
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activiteiten voorstellen voor de 

groep 

1 2 3 4 1 2 3 4 

luister en kies de activiteit die 

diegene het leukst vindt 

1 2 3 4 1 2 3 4 

meegaan in de keuzes van anderen 1 2 3 4 1 2 3 4 

zelfstandig stemmen op voorstellen 1 2 3 4 1 2 3 4 

het voorstellen van nieuwe 

activiteiten 

1 2 3 4 1 2 3 4 

zelf een plan en voorstel bedenken 1 2 3 4 1 2 3 4 

het organiseren van een eigen 

voorstel 

1 2 3 4 1 2 3 4 

weten hoe anderen te interesseren 

en ergens bij te betrekken 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Communicatie 

 First observation  Second observation 

het uiten van degene zijn 

benodigdheden en gedachtes 

1 2 3 4 1 2 3 4 

zowel naar bekenden als 

onbekenden 

1 2 3 4 1 2 3 4 

vraag om informatie om iets te 

bereiken wat je wilt 

1 2 3 4 1 2 3 4 

vraag om informatie om jezelf te 

helpen als iets misgaat 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Oriëntatie 

 First observation  Second observation 

leer om te lezen en routes te volgen 1 2 3 4 1 2 3 4 

bekende punten herkennen 1 2 3 4 1 2 3 4 

het herkennen van bushaltes, taxi’s 

en stations 

1 2 3 4 1 2 3 4 

het vragen voor informatie en 

volgens van simple en moeilijkere 

instructies 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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Gedrag op straat 

 First observation  Second observation 

ken en respecteer de borden op 

straat (stoplichten, zebrapaden, etc.) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

let op rijdende voertuigen 1 2 3 4 1 2 3 4 

een houding om gevaarlijke situaties 

te voorkomen 

1 2 3 4 1 2 3 4 

oriënteer jezelf door te kijken naar 

wat je normaal gesproken doet 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Omgaan met geld 

 First observation  Second observation 

ik begrijp de bedoeling en betekenis 

van geld 

1 2 3 4 1 2 3 4 

herken de verschillende benamingen 

van munten en bankbiljetten 

1 2 3 4 1 2 3 4 

weet hoe geld te tellen 1 2 3 4 1 2 3 4 

kent de waarde van de meest 

gebruikte producten 

1 2 3 4 1 2 3 4 

lees de prijzen 1 2 3 4 1 2 3 4 

zorg voor de benodigde hoeveelheid 

geld 

1 2 3 4  1 2 3 4 

begrijp wanneer je wisselgeld krijgt 1 2 3 4  1 2 3 4 

begrijpen hoe je het wisselgeld kan 

controleren 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 

 

Gebruik van diensten en transport 

 First observation  Second observation 

herken en gebruik de meest 

gebruikte winkels en diensten 

1 2 3 4 1 2 3 4 

herken welke winkel wat verkoopt 1 2 3 4 1 2 3 4 
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gebruik en ken de openbare kantoor 

(banken, postkantoren, ) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

gebruik en ken de meest logische 

plekken voor entertainment 

(bioscoop, bowlen, fast food …) 

1 2 3 4 1 2 3 4 

transport; ontwikkel 

oriëntatievaardigheden in de ruimte 

en in tijd 

1 2 3 4  1 2 3 4 

ontwikkel vaardigheden om het 

juiste transport te gebruiken 

1 2 3 4  1 2 3 4 

 

Gedrag tijdens evenementen 

 First observation  Second observation 

weet hoe een ticket te kopen 1 2 3 4 1 2 3 4 

weet de juiste plek te vinden 1 2 3 4 1 2 3 4 

weet hoe te gedragen bij een 

evenement (wat te dragen, hoe met 

elkaar om te gaan, het belang van 

op tijd komen) 

1 2 3 4 1 2 3 4 
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PARTNERS: 
 

    ASOCIATIA LANGDON DOWN OLTENIA 

CENTRUL EDUCATIONAL TEODORA - ROMANIA 

www.sindrom-down.ro 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALY 

www.aipd.it 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – THE 
NETHERLANDS 

www.downkidsinternational.com 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ROMANIA 

www.ucv.ro 

 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GREECE 

www.auth.gr 

 

DOWN SENDROMU DERNEGI – TURKEY 

www.downturkiye.com 

 

 

Dit materiaal is geproduceerd met financiële hulp van de Europese Commissie. De inhoud van dit document is 
de verantwoordelijkheid van de schrijvers. Het Nationale Agentschap en de Europese Commissie zijn niet 

verantwoordelijk voor hoe de inhoud van dit materiaal wordt gebruikt. 
 

 
DS LEISURE  

promoot 
inclusief vrije 

tijd voor 
personen met 
het syndroom 

van Down. 
 

http://www.sindrom-down.ro/
http://www.aipd.it/
http://www.downkidsinternational.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.auth.gr/
http://www.downturkiye.com/

