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KEC Onderwijs

Groepsdynamiek
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De eerste weken van het schooljaar zijn 
belangrijk voor de groepsvorming. Ze bepalen  
de groepsdynamiek in de rest van het jaar. 
Groepsvorming gaat via een aantal fasen.  
Als er in één van die fasen een negatieve manier 
van omgaan met elkaar is ontstaan, is het  
lastig voor jou als leraar om dit zomaar om te 
buigen. Het kan zijn dat er in de klas veel wordt 
geroddeld, er ruzies zijn, leerlingen elkaar de 
grond in praten, elkaar buitensluiten of dat  
een leider in de groep zich op een negatieve 
manier gedraagt. Door gericht te werken aan  
de groepsdynamiek kan die negatieve spiraal 
doorbroken worden en ontstaat er ruimte om op 
een positievere manier met elkaar om te gaan. 

• Door gericht te werken aan de 
groepsdynamiek kan die negatieve 
spiraal doorbroken worden.
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‘Nu, een jaar later na 
de training, merk je het 
effect nog. De kinderen 
zijn verdraagzamer, 
geven elkaar tips en 
helpen elkaar het juiste 
te doen!’
Leerkracht basisschool 

 

Hoe gaan we aan de slag met 
groepsdynamiek? 
In een intake-gesprek bespreek je 
met de trainer van KEC Onderwijs 
wat er speelt in de groep. De trainer 
start met een observatie in de klas 
en neemt een korte vragenlijst af bij 
de leerlingen. Daarna is er een goed 
beeld van de situatie. Het advies- en 
begeleidingstraject dat de trainer 
opstelt, is altijd op maat. In overleg 
met jou en toegespitst op wat er speelt 
in jouw klas. We gebruiken een aantal 
methoden: de Ringaanpak, Rots & 
Water training of co-teaching. 

Ringaanpak
De Ringaanpak wordt door één trainer 
gegeven. Deze aanpak werkt goed als 
er sprake is van negatief leiderschap 
in de groep. Dat kan leiden tot 
roddelen, ruzie, uitsluiting, pesten en 
intimidatie. In de Ringaanpak staat het 
groepsbelang voorop. Jouw leerlingen 
worden bewust gemaakt van hun rol in 
de groep en welke effecten dit heeft. 
Door het bepalen van een groepskoers 
worden de leerlingen gestimuleerd om 
het groepsbelang voorop te stellen, 
zelf een bijdrage te leveren aan een 
positieve sfeer in de klas en iedereen uit 
de groep erbij te betrekken. De trainer 
begeleidt je om de regie te pakken en te 
houden in dit groepsproces. 

Rots & Water training
De Rots & Water training wordt door 
twee trainers gegeven. Het zijn 10 
bijeenkomsten met de klas, waarbij 
de kinderen psychofysieke oefeningen 
in spelvorm doen. De leerlingen gaan 
oefenen met weerbaar en sociaal 
gedrag. Ze worden zich bewust 
gemaakt van hun natuurlijke gedrag 
en gaan oefenen met gedrag dat 
buiten hun comfort zone ligt. Het 
doel van de training is om positieve 
sociale vaardigheden te trainen en het 
voorkomen van conflicten, uitsluiting 
en pestgedrag. Wetenschappelijk 
onderzoek toont aan dat een Rots & 
Water training effectief werkt tegen 
pestgedrag. Onze begeleiding, coaching 
en training is er op gericht om jouw 
vaardigheden te versterken, zodat je je 
zekerder voelt om de regie te pakken 
en meer manieren aanleert hoe je kunt 
handelen in bepaalde situaties. 
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Praktische informatie
Na een intake-gesprek stellen we een 
offerte op maat op, afgestemd op 
jouw situatie en behoeften. Het traject 
Groepsdynamiek vindt plaats op jouw 
school. De startdatum is in onverleg 
met de trainer van KEC Onderwijs.

• Je krijgt weer grip 
op je groep en pakt de regie.

Co-teaching
Bij co-teaching versterken we jouw 
vaardigheden en bewustwording op  
het gebied van klassenmanagement, 
didactiek en/of interactie. Eerst 
brengen we je hulpvraag in kaart.  
Co-teaching kan op verschillende 
manieren worden ingezet. De  
co-teacher kan een voorbeeldles  
geven, die jullie samen nabespreken.  
Je begeleidt allebei een groepje of  
de co-teacher pleegt op subtiele wijze 
interventies tijdens of na de les.  
Ook andere vormen zijn mogelijk. 

Vragen voor groepsdynamica

Voorbeelden van vragen waar we bij 
kunnen helpen:

• Hoe krijg ik meer verdraagzaamheid 
in de klas? De kinderen reageren 
altijd zo negatief op elkaar

• Een paar kinderen reageren erg 
sterk op elkaar, de rest van de klas 
heeft daar last van

• Ik heb een erg drukke klas: ze 
luisteren slecht, er is veel onrust en 
regelmatig worden spullen afgepakt 
van elkaar. Hoe ga ik hiermee om? 

• Een aantal meiden uit mijn klas 
vormt een kliekje: fluisteren, lachen, 
anderen buitensluiten. Hoe kan ik dit 
aanpakken? 

Wat levert het jou op?

• Bewustwording van de fasen in 
groepsdynamiek en hoe je kunt 
bijsturen

• Je krijgt weer grip op je groep en 
pakt de regie

• Je leert meerdere manieren aan om 
te handelen en welke effecten dit 
heeft op de groep

• De leerlingen in je klas worden zich 
meer bewust van hun eigen gedrag 
en rol in de groep, welk gedrag 
gewenst en ongewenst is

• Er ontstaat een positief 
groepsgevoel, de kinderen voelen 
zich verbonden met elkaar
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Samen 
op eigen 
kracht. 

Meer weten?
Voor meer informatie, telefonisch 
contact met één van onze coaches  
of een offerte op maat kun je ons 
bellen of mailen. 

KEC Onderwijs
076 - 502 59 95
kec@koraal.nl 

koraal.nl
kec-onderwijs.nl


