
                       
 

     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het delen van kennis in het genieten van DS Leisure. 

 
www.dsleisure.eu 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DS LEISURE 

TRAININGSPROGRAMMA 

VOOR HET VERBETEREN 

VAN DE 

LEVENSKWALITEIT VAN 

PERSONEN MET HET 

SYNDROOM VAN DOWN 

DOOR INCLUSIEVE VRIJE 

TIJD 

 



  advertorial 
 

2017-1-RO01-KA204-037465 
 

 
Training 

Wat en voor wie 

Met behulp van deze training maken mensen met Down syndroom of  een verstandelijke 
beperking hun persoonlijke vrijetijdsplan en worden zij getraind om deel te nemen aan 
uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten. 
De training is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking die met of zonder 
hulp van het netwerk vrijetijdsbesteding kunnen doen en wordt gegeven door trainers of 
begeleiders. 
De training bestaat uit 5 lessen 

Trainers kunnen zelf kiezen hoe uitgebreid ze de training willen maken aan de 
hand van het aantal praktische lessen die ze organiseren, daarnaast kunnen les 1 
en 2 en les 4 en 5 samengevoegd worden. 

Aan een trainingsgroep kunnen 2 – 10 personen deelnemen. Er is ongeveer 1 begeleider 
nodig per groep van 3 deelnemers. 

Opbouw van de training 

Wat is vrije tijd?       1 les 
Wat voor mogelijkheden zijn er? 
Wat spreekt mij aan? 

Maken van persoonlijke vrije tijdsplan + actieplan  2 lessen 
Presenteren van persoonlijke vrije tijdsplan + actieplan 1 les 
Praktische lessen      1 lessen 

             Rollenspel 

Opbouw van de lessen 

De lessen hebben steeds een herkenbare structuur: 

• Terugblikken op vorige les 

• Vertellen wat je gaat doen 

• Uitvoeren 

• Evalueren (en herhalen: wat hebben we geleerd) 

• Vooruitkijken naar volgende les 
 
Belangrijke element in de lessen zijn: 

• Eenvoudige taal 

• Herhaling 

• Een rol geven aan deelnemers die al onderdelen weten/kunnen  
o Zij delen hun kennis/ervaring 
o Zij helpen anderen 

 

Achtergrond & visie 
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De zelfdeterminatie theorie en Person Centered Planning vormen de basis van waaruit deze 
training is ontworpen.  
De focus ligt op inclusieve activiteiten: vrijetijdsbesteding zoals iedereen dit doet. 
Deze training is geschreven voor oor: 

- Mensen met Down syndroom of een verstandelijke beperking 

- Trainers 

- Mensen zonder beperking die te maken krijgen met deze doelgroep 
 
Zelfregie is erg belangrijk voor de kwaliteit van leven, kansen om jezelf te ontwikkelen op 
professioneel en persoonlijk vlak moeten ook voor mensen met een verstandelijke beperking 
aangeboden worden. 
 
Deze thema’s staan in relatie tot de centrale thema’s van de Verenigde Naties: 

- Autonomie 

- Volledige participatie 
 
Autonomie 
 
Een van de meest centrale thema’s in de zorg rond mensen met een beperking is de eigen 
invloed. 
 
Er is heel lang gedacht dat mensen die niet goed zelf kunnen denken ook geen beslissingen voor 
zichzelf kunnen nemen, maar nu weten we dat wanneer iemand geen invloed heeft op zijn eigen 
leven hij/zij ook niet kan groeien. 
 
Voor groei en zelfvertrouwen moet je kunnen ontdekken wat je kan en wat je wilt, maar op een 
veilige manier. 
 
Persoonlijke en professionele ontwikkeling 
 
Mensen met een verstandelijk beperking hebben de capaciteit om te ontwikkelen en moeten 
uitgedaagd worden om te ontwikkelen. Training en coaching is nodig om deze stappen te maken. 
In Nederland vinden wij het belangrijk dat mensen zich ontwikkelen, dagactiviteiten, werk en 
creatieve activiteiten zijn de initiatieven die aangeboden worden. Dit om de onafhankelijkheid, 
autonomie en het zelfbewustzijn te bevorderen. 
 
 
Visie op benadering van verstandelijk beperkte mensen 
 
In aanvulling op de focus voor meer activiteiten en inclusie, zien we het belang van: 
 

- Vraag gestuurd; wat zijn de wensen en benodigdheden van iemand met een beperking 

- Maatwerk; iedereen is anders, de kracht is om een creatieve oplossing te vinden voor de 
individu 

- Eigenregie; de ervaring om te groeien, de eigenregie te voeren en contacten te maken zijn 
de basis voor de eigenontwikkeling 
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- Het netwerk; een goed netwerk van familie, buren, vrienden om iemand heen creëert 
meer inclusie en mogelijkheden 

- Dialoog; deze werkvorm vergroot het zelfbewust zijn en zorgt ervoor dat er van elkaar 
geleerd wordt. 
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Mensen met een verstandelijke beperking kunnen zich persoonlijk ontwikkelen 

Zelfbewustzijn vergroten 
Bijvoorbeeld: Wie ben ik? Welke activiteiten passen bij mij? Wat vind ik prettig? Welke 
mensen heb ik graag om mij heen? Wat wil ik niet? Kijk ik televisie omdat ik het echt leuk 
vind of omdat ik niets beter te doen heb. Wat zijn alternatieven? 

Zelfstandigheid vergroten 
Bijvoorbeeld: initiatief nemen, creatief en oplossend vermogen ontwikkelen 

Sociale vaardigheden ontwikkelen 
Bijvoorbeeld: presenteren, hulp vragen, initiatief nemen in sociale contacten, communiceren 
met mensen met en zonder handicap 
 

Eigen keuzes van mensen vormen het uitgangspunt van hun begeleiding 

Mensen met een verstandelijke beperking kunnen eigen keuzes maken. Autonomie is 
belangrijk voor het welzijn van iedere mens. Ook als je een verstandelijke beperking hebt, 
kun je keuzes maken. Door eigen keuzes te maken, ontstaat intrinsieke motivatie. Intrinsieke 
Motivatie leidt tot betere leerresultaten. 
 
De zorgwereld denkt vaak in systemen.  
Bijvoorbeeld: De begeleider is er op donderdag en dus gaan we met zijn allen knutselen. Is 
donderdag wel een fijne dag voor iedereen? Houd iedereen überhaupt van knutselen? 
Bijvoorbeeld: Je huisgenoten in jouw woonvorm zijn ook jouw vrienden. Is dat echt zo? Wat 
voor een mensen zou iemand zelf om zich heen creëren als hij daar de mogelijkheid toe had? 
 
Het is belangrijk om de slag te maken van een systeemgerichte benadering naar een 
persoonsgerichte benaderen. Dat vergt een andere benadering van betrokkenen. Voor 
maatwerk is vaak meer creativiteit nodig. 
 

Persoonlijke verbinding en van waarde zijn is belangrijk voor ieder mens 

In de training is daarom veel aandacht voor persoonlijke uitwisseling, worden deelnemers 
gestimuleerd gelijkgestemden te vinden en krijgen deelnemers die ervaring of expertise in te 
brengen hebben een rol in de training. Voelen dat je niet alleen maar zorg en begeleiding 
ontvangt, maar deze ook aan anderen kan geven, doet een mens groeien. 
 
Bijvoorbeeld: is er iemand die de computer kan bedienen? Is er iemand die goed kan 
tekenen of presenteren? Is er iemand die ervaring heeft met de sportschool? Maak gebruik 
van zijn/haar bijdrage. 
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Trainingsdoelen 
 

Deze training is geschreven voor het bevorderen en versterken van de eigenregie bij het 

uitvoeren van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. 

De training bestaat uit een lessen serie van 5 lessen die, afhankelijk van de groep, tussen de 

60 min en 120 minuten per les duurt. 

In deze training worden de volgende competenties getraind; 

• Zelfbewustzijn 

• Sociale vaardigheden 

• Assertiviteit 

• Creativiteit en oplossend vermogen 

• Presentatie vaardigheden 

• Hulp vragen en gebruik maken van het netwerk 

• Keuzes leren maken 

• Communicatie 

• Oriëntatie  

In de training wordt gebruik gemaakt van verschillende leermiddelen en van verschillende 

communicatievaardigheden. 

 

Werkvormen 

Persoonlijk vrijetijdsplan maken 

Bij het maken van je persoonlijke vrijetijdsplan ga je nadenken wat je wil doen in je vrijetijd, 
wie je daarbij nodig hebt, welke stappen je moet ondernemen om dit plan te kunnen 
uitvoeren, hoe je er heen gaat en hoeveel geld je nodig denkt te hebben. Nadat je hierover 
na hebt gedacht ga je het omzetten naar acties. Je gaat met behulp van het rollenspel 
oefenen om jouw plan te kunnen uitvoeren, denk hierbij aan; 

- Het maken van een afspraak 

- Uitnodigen van vrienden 

- Hulp vragen 

- Kaartjes kopen 
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Persoonlijk vrijetijdsplan presenteren 

Je actieplan ga je presenteren, je vertelt hoe je het actieplan gemaakt hebt en wat je nodig 
hebt om het te kunnen uitvoeren. 
Je maakt bijvoorbeeld een poster, een Powerpoint, een lied, een gedicht of een rap en 
presenteert dit aan de groep en de mensen die je hier extra voor hebt uitgenodigd. 
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Partners 
 
 

    ASOCIATIA LOENDERS OLTENIË 

CENTRU EDUCATIONAL DE LEER-ROEMENIË 

www.sindrom-down.ro 

ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN ONLUS – ITALIË 

www.aipd.it 

STICHTING DOWNKIDSINTERNATIONAL – NEDERLAND 

www.downkidsinternational.com 

 

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – Roemenië 

www.ucv.ro 

 

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS – GRIEKenLAND 

www.auth.gr 
 

DOWN SENDROMU GENCLIK – TURKIJE 

www.downturkiye.com 

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/
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