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Ik heb in de praktijk ervaren dat het van grote meerwaarde is 
om te investeren in groepsvorming. In een positieve groep is het 
prettig werken. Dit geldt zowel voor jou als leerkracht als voor de 
leerlingen. 
De basis voor een goed leef- en leerklimaat start met sociale 
gelijkwaardigheid. Dit kan er alleen zijn als er sprake is van respect 
voor elkaar en wanneer er ruimte is om je mening te geven en 
verantwoordelijkheid te nemen. 
Een manier om leerlingen meer verantwoordelijkheid te geven 
en  actief te betrekken bij besluitvormingsprocessen die de groep 
aangaan is het periodiek beleggen van een groepsvergadering; 
een vergadering van, voor en door de leerlingen. 

Naast de handleidingen 'Groepsvergaderingen PO & VO' 
heeft Goed-Gezien.nl onder de naam De Groep Centraal 
een handleiding groepsdynamica, een trainershandleiding 
peermediation, een handleiding brugklastraining en een 
leerpunten katern uitgegeven. Verder zijn er meerdere 
spellen op de markt gebracht, zoals Emotie-Domino en Mijn 
BasisVaardigheden. Alle uitgaven zijn te bestellen. Dit kan via de 
website www.goed-gezien.nl of via de mail info@goed-gezien.nl

Voorwoord

GEKE VERSPRILLE
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De groepsvergadering: een vergadering van, voor en door 
leerlingen. Maar waarom zouden leerlingen samen moeten 
vergaderen? Waar ligt de meerwaarde? Waarom zou je tijd 
investeren in een vergadering van, voor en door leerlingen? 
En bovenal, hoe pak je het aan… Deze vragen worden in 
deze uitgave beantwoord. 

De groepsvergadering is een manier om leerlingen actief 
te betrekken bij besluitvormingsprocessen die de groep 
aangaan. Dit vraagt één en ander van de manier waarop 
je op school met de leerlingen om wilt gaan. Hoe ga je 
met elkaar om en hoeveel verantwoordelijkheid geef je 
leerlingen? 
Bij de uitwerking van het werken met groepsvergaderingen 
wordt eerst gekeken op schoolniveau. Wat zijn de kaders 
waarbinnen het werken met groepsvergaderingen in het 
primair onderwijs kans van slagen heeft. Er wordt ingegaan 
op  contextgericht werken en het leer- en leefklimaat. 
Vervolgens wordt gekeken naar de ontwikkeling van de 
leerling. Hoe verloopt de sociaal emotionele ontwikkeling? 

Dit is van grote invloed op de mogelijke invulling van de 
vergadering en de manier waarop leerlingen met elkaar en 
hun omgeving omgaan… 
De volgende stap die gemaakt wordt is het kijken 
op groepsniveau. Wat gebeurt er tijdens het 
groepsvormingsproces, wat zijn de kenmerken van positieve 
en negatieve groepen, wat is de invloed van groepsdruk en 
hoe kun je effectief communiceren met leerlingen.

Vanuit deze basis wordt het werken met groeps-
vergaderingen verder uitgewerkt. Na een algemene 
inleiding op de groepsvergadering wordt ingegaan op 
onder andere de doelstellingen, de voordelen en de 
organisatie en praktische uitwerking van het werken met 
groepsvergaderingen. 
Ook wordt aandacht besteed aan de positieve impuls 
die uitgaat van het werken met groepsvergaderingen 
aan het voorkomen van pestgedrag en aan de relatie van 
groepsvergaderingen met de kerndoelen voor het primair 
onderwijs en burgerschap. 

Inleiding
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DE SCHOOL

Het werken met groepsvergaderingen is als het goed is geen op zichzelf staand iets dat slechts binnen één groep 
plaatsvindt. De mate waarin het werken met groepsvergaderingen effectief is, is mede afhankelijk van het beleid op 
school. De rode draad wordt gevormd door het bevorderen van positief gedrag en mede-eigenaarschap. 

Van alle medewerkers binnen de school mag verwacht worden dat zij gezamenlijk hebben nagedacht over de manier 
waarop ze met elkaar om willen gaan. Wie zijn wij, wat zijn onze waarden en hoe willen we met elkaar en met de 
leerlingen omgaan, zijn belangrijke zaken die voor iedereen duidelijk moeten zijn. Het is van belang dat alle neuzen 
dezelfde kant uit staan. 

Contextgericht werken

Een stimulerend pedagogische klimaat ziet er als volgt uit:

De organisatie biedt een veilige, uitdagende en stimu-
lerende leer- en werkomgeving voor leerlingen en mede-
werkers. 
Uit de manier waarop iedereen met elkaar omgaat, blijkt 
dat er wederzijds respect, vertrouwen en waardering is. 
Er is sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid en de 
doelstellingen van de organisatie worden breed gedragen. 
Er wordt adequaat ingespeeld op verschillen tussen 
leerlingen. Gekeken wordt naar wat een leerling kan en van 
daar uit wordt verder gewerkt om te zorgen voor optimale 
ontwikkelingskansen. 
Hierbij wordt samengewerkt tussen de organisatie, het 
thuisfront van de leerling en de leerling zelf. 

De veiligheid en het welbevinden van zowel leerlingen 
als medewerkers is doorslaggevend bij het nemen van 
beslissingen. Wanneer iemand zich niet meer veilig voelt 
of niet op zijn plek zit dan wordt er een oplossing gezocht.
Bij het werken aan een pedagogisch klimaat dat positief 
gedrag versterkt zijn de volgende zeven aandachtspunten 
te onderscheiden. 

Men stelt zich de volgende vragen:

• Wat zijn onze (kern)waarden.
• Welke kwaliteiten benutten we en hoe zouden we dat 

nog effectiever kunnen doen.
• Hoe communiceren we met de leerlingen; hoe  

complimenteren we leerlingen, hoe spreken we ze 
aan op gedrag, hoe leren we ze op welke manier ze 
conflicten zelf kunnen oplossen.

• Hoe leren we leerlingen om zelf verantwoordelijkheid 
te nemen en te dragen,  laten we ze mede-eigenaar 
zijn van afspraken.

• Hoe zorgen we voor verbinding en contact, zodat 
leerlingen effectief met en van elkaar kunnen leren.

• Hoe zorgen we er voor dat er gereflecteerd wordt 
op leren en gedrag zodat leerlingen duurzaam leren 
en hoe spelen we in op de verschillende soorten 
intelligenties en leerstijlen.

• Hoe maken we het onderwijs actueel en concreet en 
sluiten we aan bij de ervaring van  leerlingen zodat 
het leren als betekenisvol en nuttig wordt ervaren. 

Leerlingen leren positief gedrag en een positieve houding ten opzichte van elkaar het beste in de praktijk. De leerkrachten 
spelen daarbij een belangrijke rol. Zij kunnen als team positief gedrag stimuleren door het scheppen van een context, een 
pedagogisch klimaat, waarin positief gedrag wordt gestimuleerd. 
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Leer- & Leefklimaat

Het hoofddoel binnen het onderwijs is gericht op de cognitieve ontwikkeling. Op school heb je als leerkracht dan ook het 
formele doel om leerlingen op een goede manier kennis bij te brengen: het leerklimaat.
Onder het leerklimaat vallen onder andere de formele regels in de school. Deze regels worden bepaald door de schoolleiding. 
Daarnaast heb je de klassenregels of groepsregels. Deze regels worden bepaald door de leerkracht en de leerlingen en als 
het goed is samen vastgesteld aan het begin van het schooljaar. Omdat de laatstgenoemde regels minder star zijn dan 
de schoolregels en ze in overleg tot stand komen spreek ik liever van groepsafspraken. Een afspraak impliceert dat er 
afstemming is tussen partijen.

Leerlingen hebben niet alleen aandacht voor het cognitieve aspect van het onderwijs. De aandacht van leerlingen op school 
wordt óók in beslag genomen door de persoonlijke ontwikkeling en behoeften. De volgende zaken spelen een rol:
•  De lichamelijke ontwikkeling (denk aan de pubertijd) 
•  De ontwikkeling van sociale vaardigheden 
•  De sociaal emotionele ontwikkeling  

Als de plicht om te leren en naar school te gaan onvoldoende samenvalt met de persoonlijke behoeften en de ontwikkeling 
van de leerling, ontstaat er meer aandacht voor informele zaken met de daarbij passende gedragsregels: het leefklimaat. 
Onder het leefklimaat vallen de informele regels in de klas. Deze informele regels worden voornamelijk bepaald door de 
leerlingen.  

Als leerkracht heb je zowel met het leerklimaat als met het 
leefklimaat te maken. De effectiviteit van het leerklimaat 
wordt grotendeels bepaald door het leefklimaat. Een 
leerkracht die oog heeft voor, en invloed uitoefent op het 
leefklimaat (het groepsproces) bevordert het leerklimaat. 
Deze leerkracht bevordert de cognitieve ontwikkeling van 
de leerling én de ontwikkeling van de leerling op andere 
gebieden. 

Een betrokken leerkracht wil op zo’n manier lesgeven dat 
de leerlingen gemotiveerd aan de les meedoen en het ook 
zinvol vinden wat ze leren. Hij wil een optimaal leerklimaat 
realiseren.
Het dilemma waar elke leerkracht voor staat is: Wat doe je 
wel, wat doe je niet, wat past bij jou als persoon en wat past 
bij deze groep. Moet je juist activerend aan de slag bij deze 
leerlingen of zijn ze meer gebaat bij rust en structuur? Hoe 
deel je de groep in? Wanneer bied je wat aan? Hoe ga je om 
met de verschillende behoeften en leerstijlen van leerlingen? 
Deze vragen hebben allemaal te maken met het leerklimaat.

Het leefklimaat is voor een leerkracht lastig te beïnvloeden 
en nog lastiger om te bespreken met de groep, ouders en 
collega’s. Je kunt als leerkracht goed les geven in die ene 
leuke groep, maar in die andere ‘lastige’ groep niet. In die 
andere groep zitten lastige leerlingen, ze luisteren niet, zijn 
niet gemotiveerd enz. 
Het leerklimaat is in hoge mate afhankelijk van de 
groepsnormen die verankerd liggen in het leefklimaat van 
een groep.

Op veel scholen wordt geprobeerd invloed uit te oefenen 
op de groepsnormen door als school te bepalen wat deze 
normen zouden moeten zijn via de formele regels. Men 
probeert groepsnormen als het ware op te leggen, maar 
zo werkt het in de praktijk vaak niet. Een formele regel op 
schoolniveau kan ondermijnd worden door een informele 
regel op groepsniveau.

Een formele regel op schoolniveau kan bijvoorbeeld zijn 
dat hoge cijfers en goed je best doen gestimuleerd en 
gewaardeerd worden. De informele regel in een bepaalde 
groep kan zijn dat het halen van hoge cijfers ‘not done’ is en 
dat je als je goed je best doet een ‘nerd’ bent.
Leerlingen zullen zich conformeren aan de groepsnorm 
ongeacht de schoolregel en zich niet inzetten om hoge cijfers 
te halen.

Groepsnormen zijn nauwelijks te veranderen, ook als ze 
negatief uitpakken voor de meerderheid van een groep. 
Groepsnormen geven houvast; leerlingen weten waar ze aan 
toe zijn, waardoor de situatie leefbaar wordt. De angst om 
voor gek gezet te worden in de klas of op het schoolplein kan 
zo sterk zijn dat de leerling zich ‘vrijwillig’ conformeert aan 
de informele regel in plaats van aan de formele regel. Het 
lijkt dan alsof je rol, je invloed, als leerkracht is uitgespeeld.
Het beïnvloeden van groepsnormen is mogelijk door bij 
de start van het groepsvormingsproces het leefklimaat te 
beïnvloeden door gerichte interventies.

Ik ben van mening dat het gedrag van de leerkracht als uitgangspunt genomen moet worden bij het inspelen op het leer- 
en leefklimaat en de daarbij behorende specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerlingen in een groep. 

Voor de leerkracht betekent dit dat hij moet beschikken over sociaal bewustzijn en sociale vaardigheden. Onder sociaal 
bewustzijn wordt verstaan het aanvoelen van de innerlijke toestand van de ander, het begrijpen van zijn of haar gevoelens 
en gedachten en het hebben van inzicht in gecompliceerde sociale situaties. 
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Welke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften een leerling 
heeft is afhankelijk van meerdere factoren. Bij het werken 
in het onderwijs moet er rekening gehouden worden met 
een breed spectrum aan kenmerken omdat de ontwikkeling 
van een leerling altijd plaats vindt in interactie met de 
omgeving. Niet alleen de situatie op school is van invloed, 
ook de thuissituatie en de vriendengroep waar de leerling 
deel van uitmaakt heeft grote invloed op het functioneren 
en de behoeften.

Een effectieve manier van werken is het betrekken van 
leerlingen bij het stellen van (haalbare) doelen. 
Het heeft een stimulerende invloed als er samen gekeken 
wordt naar de verwachtingen en de positieve dingen die 
gebeuren. 
Regels en afspraken beschrijven idealiter gewenst gedrag. 
Door middel van complimenten, het aandragen van ideeën 
voor oplossingen en het zoeken naar (kleine) successen 
kan samen gewerkt worden aan het behalen van de 
doelstellingen. 

Er moet bij elke leerling aangesloten worden bij zijn of haar 
positieve punten om van daaruit verder te werken. Er moet 
geprobeerd worden zoveel mogelijk positieve aandacht te 
geven. Deze denkwijze sluit aan bij het handelingsgericht 
werken. (Pameijer e.a., 2006)

Het is belangrijk dat er op een positieve opbouwende manier 
wordt gewerkt aan de basisbehoeften van de leerlingen. 
De basale ontwikkelingsbehoeften relatie, competentie en 
autonomie spelen hierbij een sleutelrol. Elke leerling ‘doet 
er toe’, ‘hoort er bij’. Je bent welkom en wordt gemist als je 

er niet bent.
Laat de leerlingen weten dat ze er toe doen door ze te groeten, 
oogcontact te maken, ze uit te nodigen, samen te werken, 
elkaar aan te spreken, vriendschap te bieden... Elke leerling 
moet worden gewaardeerd om zijn of haar kwaliteiten en 
krijgt de ruimte om zijn talenten te ontwikkelen. Iedereen 
mag ‘zichzelf’ zijn en heeft het recht om zelf te sturen en 
zelf verantwoordelijkheid te dragen (binnen vooraf gestelde 
kaders).

De onderlinge omgang is gebaseerd op respect en 
samenwerking. Dit gedachtegoed vinden we terug bij het 
adaptief onderwijs. (Stevens, 2002) 

‘Het gaat erom, in relatie optimale kansen te schenken aan 
het kind en de jongere. Die relatie geeft u gestalte door het 
klimaat dat u schept en door de wijze waarop u situaties 
hanteert.‘ (Kok, 1990 p140)

Om van de afspraken voor een goed schoolklimaat te komen 
tot een duidelijk te herkennen huisstijl (Dijkstra &Hooiveld, 
2003) van de organisatie, moet gewerkt worden volgens een 
gezamenlijke pedagogische aanpak. Hierbij is het bieden 
van een duidelijke structuur en het hebben van gedeelde 
omgangsregels en afspraken van belang.

Ik vind het wenselijk dat een democratisch management 
en een oplossingsgerichte houding centraal staan. (Berg 
& Shilts, 2005) Hierbij moet gedacht worden aan het 
management op het niveau van de algemene organisatie 
en het democratisch klassenmanagement. Op deze manier 
draag je met elkaar de huisstijl uit.

Sociale vaardigheid is nodig om interacties soepel en effectief te laten verlopen. Hierbij gaat het over contact kunnen maken 
op non-verbaal niveau, jezelf effectief presenteren, adequaat op situaties reageren en open staan voor de behoeften van 
een ander en hier naar handelen. 
Samengevat zijn de vaardigheden die in dit kader van groot belang zijn: empathie, afstemmen, begrijpen, weten, 
betrokkenheid en interactie. (Goleman, 2007)
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• Vertegenwoordigd: De groep wordt door één  of 
enkele leerlingen vertegenwoordigd en deze 
vertegenwoordigers informeren in meer of mindere 
mate de groepsleden.

• Geraadpleegd: Er is sprake van informatie inwinning, 
vaak in de vorm van een interview, vragenlijst of 
inspraakbijeenkomst.

• Actief betrokken: Leerlingen mogen meedenken en 
meepraten en hebben een actieve rol bij de   
uitvoering. De leerkracht beslist.

• Mede-eigenaar: Leerlingen zijn medeinitiatiefnemer. 
Het onderzoeken, ontwerpen, kiezen en beslissen 
gebeurt gezamenlijk. 

• Eigenaar: Leerlingen zijn zelf initiatiefnemer, ze  
onderzoeken, ontwerpen, kiezen en beslissen zelf  
en zijn zelf verantwoordelijk voor het proces en  
het product. 

Bij scholen met een democratisch management wordt er 
naar gestreefd om de leerlingen zoveel mogelijk (mede) 
eigenaar te maken. 
In de praktijk blijkt dat leerlingen vaak slechts 
‘vertegenwoordigd’ of ‘geraadpleegd’ worden, met 
name in het primair onderwijs en dan vooral in de lagere 
groepen. 
In een aantal gevallen is dit geen probleem. Hierbij kun 
je denken aan zaken als leerplicht, schooltijden, basis 
lesrooster, kerndoelen en het toets programma. 
Aan de andere kant zien we ook de valkuil van veel 
leerkrachten om zaken zelf te doen die ook door 
leerlingen gedaan kunnen worden! 

Door leerlingen (mede) eigenaar te maken leer je ze 
verantwoordelijkheid te dragen en zullen ze elkaar al doende 
aanspreken op gedrag. 

Een democratisch management herken je aan het feit dat een ieder gezamenlijk verantwoordelijk is en deelneemt aan 
planning, organisatie en uitvoering van activiteiten. De leerkrachten zijn vriendelijk en standvastig, hetgeen getuigt van 
respect voor de ander en zelfrespect. Iedereen is gelijkwaardig en beslissingen worden samen genomen. Leerlingen voelen 
zich gehoord en serieus genomen en zullen de leiding van de leerkrachten aanvaarden als zij een besluit nemen waar de 
leerling zich niet geheel in kan vinden omdat er wel sprake is geweest van inspraak en overleg. Er is sprake van zowel vrijheid 
als discipline en grenzen. (Miedema, 2005)

De mate waarin leerlingen (mede) eigenaar zijn bij de opzet en uitvoering van activiteiten heeft grote invloed op de 
verantwoordelijkheid zie ze voelen tegenover zichzelf en elkaar. Er zijn verschillende gradaties te onderscheiden in de mate van 
verantwoordelijkheid: (Hautvast & Prior, 2010)
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De manier waarop de groepsvergadering wordt ingevuld moet afgestemd worden op de sociaal emotionele ontwikkeling 
van de leerlingen.  In de onderbouw zal de invulling van een vergadering er anders uitzien dan in de bovenbouw. 
Om een juiste inschatting te kunnen maken van de onderwerpen die besproken kunnen worden is het handig om inzicht 
te hebben in de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen uit de groep. Het maakt een groot verschil welke 
sociale competenties verworven zijn voor de verantwoordelijkheden die bij de leerlingen neergelegd kunnen worden. 
Ook zullen we onze verwachtingen die we hebben ten aanzien van de oplossingen die leerlingen in de vergadering naar 
voren brengen voor problemen aan moeten passen aan de ontwikkeling van de leerlingen

Kinderen moeten sociale competenties verwerven. Over 
het algemeen verloopt die ontwikkeling als volgt:

• Een kind van 4 tot 6 jaar is zich over het algemeen al 
bewust van wie hij of zij is. Dit kind beseft wat het mooi 
vindt, lekker vindt en wat het wel en niet kan. Een kind van 
deze leeftijd is nog egocentrisch. Het denkt en redeneert 
nog vanuit zichzelf. Eigen perspectief en het perspectief 
van een ander worden nog verward. Een kind denkt 
bijvoorbeeld dat een ander kind verdrietig is omdat zijn 
eigen kat is overleden. Dit gebeurt omdat het kind hier 
zelf verdrietig om was. Op sommige momenten hebben 
kinderen van deze leeftijd behoefte aan zelfstandigheid. 
Ze willen ervaren dat ze dingen zelf kunnen. Wel hebben 
ze de behoefte aan zekerheid dat er een volwassene is om 
te helpen als dat nodig is. Tijdens het spelen ontwikkelen 
kinderen sociale vaardigheden. In deze leeftijdsfase leren 
kinderen om te delen, een ander te helpen en met anderen 
te spelen. In het begin is dit spelen nog naast elkaar maar 
vanaf ongeveer de leeftijd van vijf jaar is dit meer met 
anderen spelen. Met wie er gespeeld wordt varieert nog 
sterk en het maakt nog weinig uit of het een jongen of een 
meisje is.

Kinderen maken een cruciale ontwikkeling door in hun 
gewetensvorming. Ze gaan goed beseffen wat goed en fout 
is. In hun beleving is dit nog erg zwart-wit. Ze gehoorzamen 
vooral om straf te ontlopen of om een beloning te krijgen.

• Een kind van 6 tot 9 jaar geeft een duidelijke zelf- beleving 
en zelfbesef, maar nog geen reële zelfkennis. De zelfkennis 
van deze kinderen is over het algemeen concreet en 
gekoppeld aan dagelijkse ervaringen. Ze worden zich 
bewust van de verschillen tussen zichzelf en de ander. Ook 
kunnen ze zich verplaatsen in het motief van de ander. 
Verder ontstaat er geleidelijk een besef dat ze zelf controle 
hebben over hun leven. In de ontwikkeling ontstaat een 
duidelijke scheiding tussen fantasie en werkelijkheid. 
Kinderen van deze leeftijd begrijpen nu duidelijk wat 
echt is en wat niet echt is. Toch blijft fantasie nog wel een 
belangrijke rol spelen in het spel van deze kinderen. Het 
ontwikkelen van sociale vaardigheden is cruciaal in deze 

periode. Door bewust om te gaan met leeftijdsgenoten 
en het eigen gedrag te vergelijken met dat van anderen 
ontwikkelt het kind zichzelf. Er ontstaan meer vaste 
vriendschappen en een kleine scheiding tussen jongens en 
meisjes.

Het denken van kinderen in deze fase is nog steeds zwart- 
wit. Ze zien dingen nog steeds als enkel goed of fout en 
kunnen moeilijk nuances aangeven.

• Een kind van 9 tot 12 jaar heeft zijn eigen identiteit over 
het algemeen gevonden. Het kan zijn eigen manier van doen 
en laten enigszins begrijpen en weet nu wat voor persoon 
hij of zij is. Verder maken kinderen op deze leeftijd een 
grote stap in de ontwikkeling van hun inlevingsvermogen. 
Ze kunnen nu emoties bij anderen herkennen, begrijpen 
emoties van anderen beter en ze kunnen daar rekening mee 
houden. Kinderen kunnen in deze leeftijdsfase wederzijds 
perspectief innemen. 

Vanaf de leeftijd van een jaar of elf gaan ze fantasie steeds 
meer inruilen voor werkelijkheid.
De relatie met leeftijdgenoten wordt langzamerhand
belangrijker dan de relatie met de ouders. Door de 
omgang met leeftijdsgenoten verwerft het kind allerlei 
sociale vaardigheden. Kinderen leren onderhandelen, 
samenwerken, conflicten oplossen, elkaar helpen en 
beschermen. Bij het proces van socialisatie wil het kind 
niet geholpen worden door volwassenen. Als volwassenen 
ingrijpen levert dit in het gunstigste geval bevrediging voor 
het moment op. Het kind moet eigen ervaringen opdoen, 
een sociaal leven kunnen leiden en dit zelf vorm en richting 
kunnen geven. 
Juist door het zelf te doen leert een kind het meest. Dit 
geldt ook voor het oplossen van conflicten. als ze hier 
zelf een rol in spelen leren ze er van, als volwassenen een 
oplossing opleggen is dit niet het geval. 
De scheiding tussen jongens en meisjes wordt in deze 
leeftijdsfase steeds groter. Meisjes gaan meer met meisjes 
om en jongens meer met jongens. Ze willen graag bij een 
groep horen. Dit geeft een gevoel van veiligheid. Wel willen 
ze zich ook kunnen profileren binnen de groep.

DE LEERLING

De sociaal emotionele ontwikkeling



14

Bij leerlingen van groep acht spelen meerdere zaken een 
rol als het gaat om de sociaal emotionele ontwikkeling.  De 
op handen zijnde overstap naar het VO is één van de vele 
veranderingen in het leven van een ‘puber’.

Rond het twaalfde levensjaar verandert de schoolomgeving, 
maar ook op lichamelijk, cognitief en sociaal emotioneel 
gebied maken pubers in deze levensfase grote 
veranderingen door.
Veel typisch ‘pubergedrag’ is te plaatsen als je weet wat er 
zoal in het brein van een puber verandert.

Tijdens de pubertijd is het brein hard bezig om van een 
kind een volwassene te maken. Het is een intensieve 
leerperiode waarbij de hormoonhuishouding op de 
schop gaat, hersengebieden tot volgroeiing komen en 
hersenverbindingen in rap tempo worden versterkt of 
afgebroken.

Dit alles zorgt ervoor dat pubers zich misschien volwassen 
voelen, maar dit echt nog niet zijn. Ze hebben nog steeds 
grote moeite om altijd de gevolgen van hun gedrag in te 
zien, zijn hun emoties niet de baas en vinden het moeilijk 
om zich elke keer maar weer in te leven in een ander.

De verschillende hersengebieden ontwikkelen zich niet 
gelijkmatig  maar van achteren naar voren. Dit verklaart 
waarom pubers moeite hebben met complexere 
vaardigheden zoals plannen, vooruitkijken, ordenen en 
anticiperen. (Nelis & van Sark, 2012)

Waarschijnlijk is het erg herkenbaar dat een puber te laat 
begint met het leren van een toets of de tijd verkeerd 
inschat die nodig is om huiswerk te maken. Zaken die in 
groep acht nog niet zulke grote gevolgen hebben, maar in 
de brugklas voor grotere problemen kunnen zorgen.

Het puberbrein

‘Het is niet eerlijk om van tieners te verwachten dat ze op een volwassen manier beslissingen nemen terwijl hun hersenen 
nog niet af zijn.’     Jay Giedd, Amerikaanse hersenonderzoeker   (Nelis & van Sark, 2012 p19)

Rond hun tiende gaan veel kinderen ander gedrag 
vertonen. Dingen die voorheen heel normaal waren zijn 
ineens ‘stom’. Vader is niet meer stoer maar een ‘loser’ en 
moeder weet niet meer alles maar is een ‘muts’...

Rond de overstap van groep acht naar de brugklas spelen 
de volgende processen een rol: 
• losmaken van de ouders
• aangaan van nieuwe emotionele bindingen met 

leeftijdgenoten 
• impulsief handelen (in het hier en nu) 
• niet op willen vallen 
• emotionele gevoeligheid 
• gevoelig zijn voor groepsdruk

Tien tot veertienjarigen willen er graag bij horen en willen 
het graag goed doen, vooral in de ogen van leeftijdgenoten. 
Ook willen ze graag zelf bepalen wat ze doen en moeten 
hun behoeften liefst gelijk bevredigd worden. Lange termijn 
consequenties zijn niet interessant.... (tot het misgaat 
uiteraard, en dan zijn de ouders er om te helpen) en als er 
iets niet gaat zoals het moet is het soms zomaar drama...
Voor jonge pubers is het beoordelen van sociale tekens 
van anderen lastig. Pubers voelen zich daardoor snel 
aangevallen en reageren niet op voortekenen als een ander 
aangeeft dat de maat vol begint te raken. De afstemming 

tussen de hersendelen is in ontwikkeling en daardoor is het 
gedrag van pubers vaak onvoorspelbaar. 
Overigens zijn meiden over het algemeen eerder in de 
pubertijd dan jongens. 
 
Omgaan met een puber vraagt om een flinke dosis 
flexibiliteit, veerkracht en humor!

Jongens zijn vooral gericht op rechtvaardigheid en competitie en meisjes meer op relaties en de zorg voor anderen. Kinderen 
van deze leeftijd zijn in staat om nuances aan te brengen in de regels. Ze gaan op zoek naar uitzonderingen. Ze willen het nut 
van de regels inzien en nemen niet langer alles aan. (Beemen, 2006) (Speelbrein, 2010)
Uiteraard gelden de genoemde mijlpalen niet voor alle kinderen. Geen kind is gelijk en er bestaan grote onderlinge verschillen 
in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen uit een leeftijdscategorie.
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Mensen worden lid van een groep vanuit een bepaald belang of een persoonlijke behoefte. Remmerswaal (2008) geeft 
aan dat dit ook binnen het onderwijs het geval is. Een klas is in eerste instantie meestal een verzameling individuen 
die zich vaak helemaal niet bij elkaar betrokken voelen. Dit geldt vooral voor nieuw samengestelde groepen en in iets 
mindere mate voor groepen die na een langere vakantie weer opnieuw bij elkaar komen. Veel kinderen voelen zich niet 
erg op hun gemak bij medeleerlingen. Ze wedijveren met elkaar. Om een groep te worden moet een dergelijke klas met 
individuen bepaalde veranderingen ondergaan. In de leer van de groepsdynamica wordt de manier onderzocht waarop 
mensen zich in groepen gedragen en wordt geprobeerd factoren vast te stellen die de werking van een groep doeltreffend 
maken.

Ik ben uitgegaan van de fasen die Van Engelen (2007) onderscheidt in het proces van groepsvorming. Deze fasen 
beïnvloeden zowel het leer- als het leefklimaat.

Het herkennen van groepsfasen is belangrijk bij het 
beïnvloeden van het leer- en leefklimaat. Een klas wordt 
op papier gevormd. Zodra de leerlingen elkaar in de klas 
daadwerkelijk ontmoeten ontstaat er een groep. Dit 
verloopt volgens de volgende fasen:
•  Forming:   Oriëntatie, word ik gezien? 
•  Storming:  Strijd om de invloed, word ik  
       gehoord?
•  Norming:  De informele regels, wat  

   mag en wat mag niet? 
•  Performing:  Productieve periode. 
•  Adjourning:  De groep gaat uit elkaar.

Tijdens de vierde fase, performing, zal blijken of er tijd, 
aandacht en ruimte is voor het leerklimaat of dat het 
leefklimaat alle aandacht op blijft eisen ten koste van het 
leerklimaat.

Bij zich ontwikkelende groepen vindt een zoektocht plaats 
naar de groepsnormen en de organisatiestructuur van de 
groep. De onderlinge rolverdeling moet plaats vinden. Dit 
kan gepaard gaan met conflicten om meer helderheid te 
krijgen over de verhoudingen binnen de groep. 

Niet bij iedere leerkracht doorloopt elke groep de fasen 
op eenzelfde manier. Het kan zijn dat een groep bij de ene 
leerkracht niet verder komt dan fase 3, terwijl dezelfde 
groep bij de andere leerkracht in fase 4 lekker aan het werk 
is. Er zijn ook groepen waar iedere leerkracht moeite mee 
heeft en groepen die iedere leerkracht leuk vindt. 

Groepen die op een prettige manier de verschillende 
fasen met elkaar doorlopen, zijn de leuke groepen. Iedere 
leerkracht wil in een leuke groep les geven en iedere 
leerling wil uiteindelijk in een leuke groep les krijgen. En 
toch gebeurt dat niet altijd. De groepsfasen verlopen te 
snel en / of de groep blijft hangen in één van de eerste 
drie fasen. Hoe eerder een groep stagneert hoe ‘lastiger’ 
de groep.

Als de fasen goed doorlopen worden ontstaat een 
samenwerkende, positieve groep. Er is wel onderlinge 
concurrentie, maar die is vriendelijk en niet bedreigend.
Als de fasen niet goed doorlopen worden ontstaat er 
een negatieve groep. Een negatieve groep komt niet tot 
samenwerking. Er ontstaat een pikorde, waardoor de 
zwakste het vaak moet ontgelden. Niemand wil de zwakste 
zijn en er is steeds strijd t.a.v. de leidersrol. De leider 
probeert zijn machtspositie zeker te stellen. 

Zowel de positieve als de negatieve groep vraagt begeleiding 
van de leerkracht. De leerlingen hebben een betrokken 
volwassene nodig, een leerkracht die hen stimuleert, en 
de wil en motivatie heeft om bij problemen óók de rol van 
begeleider op zich te willen nemen. 

Bij spanningen in een groep is het goed om eerst de 
situatie te analyseren voordat een leerkracht in (re)actie 
gaat. Wie, wat, waar en hoe is het probleem ontstaan. 
Een open analyse van de situatie betekent dat er vooraf 
geen partij getrokken wordt, maar relevante informatie 
verzameld wordt. Vervolgens zal de leerkracht een zekere 
mate van zelfkennis in huis moeten hebben t.a.v. zijn eigen 
reactiestijl. Hij zal verschillende stijlen van conflicthantering 
moeten kunnen toepassen. Dit vraagt creativiteit, humor 
en een ware betrokkenheid bij iedereen die een rol speelt 
bij het probleem. 
De ene keer zal een sturend of corrigerend optreden van 
de leerkracht nodig zijn, de andere keer zal een meer 
steunende of coachende rol gevraagd worden van de 
leerkracht. 

Als leerkracht moet je flexibel zijn om op de juiste manier 
te kunnen reageren in verschillende groepen en situaties.

DE GROEP

Groepsvorming



16

Positieve en negatieve groepen

Rollen in een positieve groep (Van Engelen, 2007):
Leidinggevenden:
• Gezagsdrager; deze persoon bewaakt het 

groepsdoel,  is  opinievormend. 
• Sociaal werker; verantwoordelijk voor de sfeer, het  

welzijn van de groepsleden. 
• Organisator; zorgt er voor zaken te regelen, heeft de  

directe leiding.  

Overige groepsleden: 
• Verkenner; neemt initiatief als de bedoeling duidelijk is. 
• Volger; zal trouw doen wat gevraagd wordt. 
• Appellant; appelleert aan gevoelens van   

zorgzaamheid,  mededogen, verantwoordelijkheid. De  
zwakkere... 

• Joker; zal zaken relativeren 

Positieve groepen:
In een positieve groep zijn de groepsleden gemotiveerd om groepsdoelen te halen. De groepsleden voelen zich 
medeverantwoordelijk voor de eigen groep. Ze tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid. De 
groepsleden zijn bereid tot samenwerking.
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Rollen in een negatieve groep (Van Engelen, 2007):  
Leidinggevenden: 
• Dictator; zoekt een gezamenlijk doelwit.

Overige groepsleden:
• Intriganten; willen de leiding overnemen, zoeken  

aanhang d.m.v. roddelen, intrigeren, pesten, omkoping. 
• Meelopers; ondersteunen de dictator of intrigant  

voor  de eigen veiligheid. 
• Zondebok; wordt continu gepest.  

Van Engelen (2007, p38) geeft aan:  ‘Als de groep zich al 
heeft gevormd, kan de leerkracht weinig meer veranderen 
aan het negatieve gedrag.’ ‘Pesten is een groepsziekte van 
negatieve groepen !!’  

Het is zaak om bij het ontstaan van een negatief groepsklimaat 
je waarden en normen duidelijk te maken door je eigen 
voorbeeldgedrag. Kies voor het slachtoffer, keur pestgedrag 
onomwonden af, maar wees voorzichtig; wraakacties vinden 
buiten je gezichtsveld plaats. 
In negatieve groepen hebben pestcontracten weinig effect. 
Beter is het te werken met straffen/belonen, en als school 
samen te werken met ouders.  

Om het groepsklimaat te verbeteren moet de leerkracht geen 
regels opleggen (bijv. Eisen dat leerlingen die ruzie hebben 
stoppen). De groep zal zich blijven afzetten en blijven pesten 
en ruziën als de docent buiten zicht is. 
Regels die van buitenaf, dus door de leerkracht, worden 
opgesteld hebben pas invloed op het groepsproces als ze door 
de kinderen als eigen worden ervaren. Dit eigenaarschap is 

van grote invloed. Pas als de regels als ‘eigen’ worden ervaren 
voelen de groepsleden zich verantwoordelijk voor de naleving 
er van. (Lingsma & Scholten, 2007)

Als de leerkracht de laagst geplaatsten helpt loopt hij het 
risico dat hij verwikkeld raakt in een machtsstrijd. 
Ook moet hij oppassen met kritiek geven. Hierdoor kan een 
zondebok opgeroepen worden. Verder moet de leerkracht 
niet op vermoedens of aanwijzingen van anderen ingaan. 
Een rechtstreekse aanpak (confrontatie) kan alleen als hij zelf 
agressief gedrag tegen iets of iemand heeft waargenomen. 
Competitie moet zo veel mogelijk voorkomen worden. 

De leerkracht heeft de volgende mogelijkheden om het 
groepsklimaat te verbeteren:
• Vragen: Hoe vinden jullie dat wij met elkaar om  

moeten gaan? Op het bord inventariseren. Schrappen.  
Regels overtreden? De groep er op aanspreken.

• Uitleggen in plaats van opleggen. Er is minder verzet als  
de oplossingen van de groepsleden komen.

• Afspraken evalueren. 
• Zorgen dat de veiligheidsbehoefte en het zelfbeeld van  

de leiders ondersteund blijven. 
• Positief gedrag (door de leerlingen) laten benoemen. 
• Sociale vaardigheid arsenaal van de leiders uitbreiden. 
• Het accent leggen op samenwerking. 
• De sociale vaardigheden van de groep verbeteren. 
• De sociale vaardigheden van de individuele leerlingen  

verbeteren. 
• Communiceren met de groep. Bijv. als je niet fit bent:  

‘Jongens ik heb mijn dag niet...!’

Negatieve groepen:  
In een negatieve groep is er een continue strijd om het doel. Harmonie ontbreekt. De groepsleden voelen zich niet 
medeverantwoordelijk voor de groep. De leden tonen geen respect voor de mening en het karakter van andere groepsleden. 
Bepaalde rollen ontbreken.  

Het is van grote invloed hoe je zelf aankijkt tegen een groep.

‘Alles wat je ziet – of beter gezegd denkt te zien – wordt vanuit je eigen referentiekader gevormd. Je ziet niet wat je ziet, 
maar ziet vooral wat je denkt te zien.’ (de Bakker en Mijland, 2009, p 14)

 
Vanuit een positieve benadering kijken naar een groep en uitgaan van dat wat goed gaat kan een positieve invloed hebben 
op de ontwikkeling van een groep.
Het beïnvloeden van het groepsklimaat moet altijd gebeuren vanuit de eigen ‘cirkel van invloed’. (Covey, 2007) Je kunt zelf 
kiezen hoe je in een bepaalde situatie reageert. Daardoor kun je je eigen situaties scheppen. Als je kijkt naar wat zich binnen 
je eigen ‘cirkel van betrokkenheid’ bevindt zie je dat je op sommige dingen niet echt invloed kunt uitoefenen en op andere 
dingen wel.
De dingen waar we wel wat over te zeggen hebben kunnen we plaatsen binnen onze ‘cirkel van invloed’. Door op een 
positieve manier, proactief, met deze zaken aan de gang te gaan kunnen we groepsprocessen positief beïnvloeden. 

 
‘Gedrag van individuen en groepen kun je vanuit persoonlijke invloed vaak positief bijsturen. Dat betekent dat je bij het 
werken met groepen ook vanuit je persoonlijke cirkel van invloed moet acteren.’ (de Bakker en Mijland, 2009, p 24)
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Ons oordeel over onszelf, ons zelfrespect, is voor een groot deel afhankelijk van hoe anderen over ons denken. Sociale 
normen spelen een grote rol in het door ons vertoonde gedrag. Dit is bij kinderen niet anders dan bij volwassenen. 

Het thuisfront en de vriendengroep oefenen druk uit op een kind om zijn of haar gedrag te veranderen zodat het 
overeenkomt met het gedrag van de groep. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin gebeuren. 
Het principe is simpel: we kijken naar wat anderen om ons heen vinden en doen en bepalen aan de hand daarvan welk 
gedrag gepast is. 
Over het algemeen blijkt dat wanneer veel mensen iets op een bepaalde manier doen, we dit zien als de juiste manier. 
Dit zorgt ervoor dat we minder snel fouten maken in ons sociale gedrag. Willen we bij de groep horen, dan conformeren 
we ons aan de groep. Vooral in onzekere of onduidelijke situaties is sociale druk van grote invloed op ons. (Fishbein en 
Ajzen, 1975)

Binnen een groep spelen vele sociale relaties een rol. Er is 
sprake van wederzijdse afhankelijkheid, met als gevolg dat 
de verschillende groepsleden hun gedrag op elkaar moeten 
afstemmen. Dit is niet altijd even simpel omdat er niet in 
alle gevallen sprake is van een gemeenschappelijk belang, 
niet elke groep een hechte groep is en omdat het niet altijd 
duidelijk is of en in welke mate het mogelijk is om te komen 
tot een win-win situatie.
Om tot een voor alle partijen bevredigend resultaat te 
komen als de belangen niet geheel overeenkomen is tijd, 
vertrouwen en respect nodig.  

De regels die gevolgd worden bij het komen tot een 
bevredigend resultaat zijn het billijkheids-, gelijkheids-, 
behoefte- en ego-principe. 
Het billijkheidsprincipe is het meest gangbaar, ieder krijgt 
het aandeel waar hij of zij op basis van zijn of haar bijdrage 
recht op heeft. Er is sprake van een balans tussen bijdragen 
en opbrengsten. 
Ligt het accent op harmonie en het voorkomen van 
conflicten dan zal het gelijkheidsprincipe een grote rol 
spelen; gelijke opbrengsten voor iedereen, ongeacht de 
geleverde bijdrage. 
Voelen de groepsleden zich in hoge mate verantwoordelijk 
voor elkaar dan speelt het behoefteprincipe een grotere 
rol, de behoefte om de ander te helpen wordt bevredigd 
en de opbrengst is onafhankelijk van de bijdrage. 
Bij groepen waarin de machtsverschillen groot zijn, de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de groepsleden 
minder ver is of waarbij sprake is van losse individuen zien 
we meer het ego-principe naar voren komen; ieder voor 
zich ongeacht de eigen bijdragen en behoeften. 

Bij de afstemming van gedrag binnen een groep spelen 
naast fysieke aantrekkingskracht, gelijkheid in opvattingen 
en sympathie ook rollen en normen een grote rol. 

Een ‘norm’ kan worden omschreven als een sterk waarde- 
geladen gedragscriterium, waarover overeenstemming 
tussen mensen in een bepaalde situatie bestaat. (Veen en 
Wilke, 1987 p141) Het is ‘slecht’ wanneer men zich niet aan 
de norm houdt, en ‘goed’, wanneer men zich er wel aan 
houdt. 

Binnen elke groep zijn machtsverschillen zichtbaar. De 
vraag kan gesteld worden waarom de ene persoon meer 
macht krijgt dan de ander. 

Een belangrijke factor bij machtsverdeling is de verwachting 
die binnen de groep bestaat over de bijdragen van de 
verschillende groepsleden bij het uitvoeren van taken. Zijn 
de verwachtingen dusdanig dat de bijdrage van een persoon 
van grote invloed is op het succes van de groep, dan zal 
deze persoon veel macht krijgen vanuit een positieve basis. 
De verwachtingen worden over het algemeen gebaseerd 
op successen uit het verleden, leeftijd, perceptie van de 
bekwaamheid, zelfverzekerdheid en groepsgerichtheid. Als 
de verwachtingen waargemaakt worden krijgt de persoon, 
ook op de langere termijn, meer macht. 

Gaat er een enorme dreiging van de persoon uit, dan zal 
deze persoon veel macht krijgen vanuit een negatieve 
oorsprong. (De rol van dictator)

Groepsdruk
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Effectief communiceren

Bij de begeleiding van een groep tijdens het groepsvormingsproces is effectief communiceren van groot belang... Maar hoe 
doe je dat nou?

15 Tips voor effectief communiceren:

1. Praat liever over jezelf dan over de ander
Laat de ander weten hoe jíj tegen de situatie aankijkt, wat jij wilt, waar jij last van hebt, wat jouw belang is. Dus ik-
boodschappen i.p.v. jij-boodschappen: Niet: "Je moet niet steeds door me heen zitten kletsen!" Wel: "Ik zou willen dat je 
even je mond houdt terwijl ik praat, dan kan ik me beter concentreren."
Niet: "Jullie moeten eens wat rustiger binnenkomen."
Wel: "Ik begrijp best dat jullie zoveel energie hebben (heel graag les van mij hebben ;-)) maar zoals jullie zojuist binnenkwamen 
vond ik wel erg druk, daar heb ik last van!"

2. Neem liever een standpunt in dan dat je vragen stelt
Niet: "Waarom doe je zo vervelend?" Hiermee sla je een stap over: je gaat er van uit dat jouw perceptie dé waarheid 
is, zonder dit te checken en bouwt daarop voort. Wel: "Ik vind het erg vervelend zoals jij je nu gedraagt. Kun je je dat 
voorstellen?” of “Hoe ziet dat er voor jou uit?" Niet: "Waarom doe je zo onverschillig?" Wel: "Je maakt op mij een nogal 
onverschillige indruk. Kun je je dat voorstellen? Klopt dat? Is er iets? Of vergis ik me?"

3. Laat de ander liever over zichzelf praten dan gedachten lezen en bedoelingen interpreteren
Niet: "Jij probeert me alleen maar onderuit te halen met zo’n opmerking!"
Wel: "Wat bedoel je eigenlijk met die opmerking? Wat wil je precies zeggen?"
Niet: "Jongens, het enige dat jullie willen is mijn les te verstoren en te verstieren. Houd daar nou eens mee op!"
Wel: "Op deze manier kan ik moeilijk les geven. Ik wil vandaag toch graag ...... behandelen. Maar vertel eerst eens wat er 
precies aan de hand is."

4. Wees eenduidig: Zorg dat wat je zegt en wat je doet overeenstemt
Niet: Jij als leerkracht: "Ik wil niet dat je door me heen praat" Vervolgens praat je door het geroezemoes van de groep heen 
en probeert ze zelfs te overstemmen, uit angst dat het toch niet echt stil gaat worden. Niet: "Ik wil dat je blijft zitten tot dat 
de bel gaat" Vervolgens lopen leerlingen naar de deur en jij weet niet wat je daar mee moet, je laat het gebeuren. De groep 
kan dan al snel denken: "Deze slag is voor ons! Ze zegt het één, maar doet iets anders." Wel: Wees óf zorgvuldiger in je eisen: 
zorg dat ze haalbaar zijn, óf eis dat ze zich 100% houden aan jouw regels! Wel: Laat je laatste waarschuwing ook echt een 
laatste waarschuwing zijn! Wees bij ongewenst gedrag uiterst terughoudend met dreigen. Straal liever uit dat het vanzelf 
spreekt dat ze zich aan je regels houden!

5. Zorg dat je 'verbale' en 'non-verbale' boodschap met elkaar overeen stemmen
Niet: "Hou daar eens mee op!" met een vlak gezicht of zelfs glimlachend. Dit komt niet goed over!
Wel: Deze boodschap overbrengen met een passend streng gezicht. Enig acteertalent is soms gewenst, het gaat immers om 
het effect!
Nóg effectiever is natuurlijk de 'ik-boodschap' van Tip 1: "ik vind het vervelend (jouw gevoel) dat jullie steeds met elkaar 
praten (hun gedrag), daardoor kan ik me niet goed concentreren (gevolg van hun gedrag op jou) en worden anderen ook 
afgeleid. Ik wil graag dat je daarmee ophoudt! (gewenst gedrag)"

6. Wees niet te voorzichtig, stel eisen  
Begrip tonen voor de individuele leerling of de hele groep is altijd goed. Je kunt daardoor krediet winnen, beter afstemmen 
en je programma aanpassen. Toch kan het ook een valkuil zijn en je weerhouden van het stellen van eisen: "Jongens (en 
meiden), jullie hebben net gym gehad, het is vrijdagmiddag, vanavond is de voetbalinterland Nederland-Duitsland..., ik 
begrijp dat jullie daar erg mee bezig zijn. Ik wil daar best 10 minuten voor inruimen om erover te praten (of stoom af te 
blazen) maar daarna gaan we toch echt bezig met het mooiste vak van deze school namelijk: …
"  Wees dan ook helder, houd de tijd in de gaten en stel naast het begrip ook de eis van aandacht voor jouw les! 
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7. Spreek liever je concrete gevoel uit dan dat je gaat generaliseren  
Niet: "Jullie luisteren gewoon niet." (= generaliseren)  Wel : "Ik vind het stomvervelend dat een aantal van jullie niet luisteren 
naar mijn instructie. De instructie is belangrijk en ik ben bang dat ik straks het hele verhaal nog een keer kan houden als 
het voor een paar niet duidelijk is." Niet: "Iedereen roept maar wat." (=generaliseren) Wel: "Ik ben heel blij dat jullie zo 
enthousiast zijn. Alleen erger ik me aan dat geroep van sommigen van jullie." 

8. Beschrijf je eigen gevoel  
Niet: "Je zit alleen maar naar buiten te kijken. Het interesseert je blijkbaar niets."  Wel : "Ik zou het fijn vinden als jij ook naar 
mijn uitleg zou luisteren."  Niet: "Je hebt alweer je huiswerk niet gemaakt.  Wel: "Ik maak me zorgen over je werkhouding. 
Ik ben bang dat je het op deze manier niet gaat redden." 

9. Onderzoek wat wél mogelijk is i.p.v. het onmogelijke eisen  
Eisen stellen aan een groep en aan leerlingen is prima. Aan de andere kant is het goed om na te gaan of dat wat je verlangt 
ook haalbaar is. Niemand heeft baat bij mislukkingen en teleurstellingen. Dus: soms een tandje lager, afstemmen. Op andere 
momenten kun je je eisen weer opschroeven. 

10. Zeg wat je doet en doe wat je zegt
Laat je dus niet verleiden tot loze beloftes en heb je iets beloofd, maak het dan waar.

11. Expliciteer!
Wanneer je iets als bekend veronderstelt kan dat ook onterecht zijn. Dat komt een heldere communicatie niet ten goede. 
Niet: "Je weet best wel wat ik bedoel . . . " of "Hou je maar niet van de domme." Meestal is het een kleine moeite om wél 
te zeggen wat je wél bedoelt.

12. Laat merken dat de boodschap is overgekomen
Soms is een knikje of "hm" voldoende, pas dán is de boodschap rond. In communicatietermen heet dat een 
ontvangstbevestiging. Het kan erg vervelend zijn als je tegen een leerling praat en hij kijkt je aan alsof hij oordopjes in heeft. 
Maar ook leerlingen vinden het prettig als je als leerkracht even laat merken dat je ze gehoord hebt.

13. Probeer de ander oprecht te begrijpen
Zet je eigen oordeel en visie tijdelijk opzij. Duik in de belevingswereld van de ander en luister écht, dat is iets anders dan 
gedachtelezen.

14. Check of je de boodschap hebt begrepen
Dit checken kan door herhalen: "Bij rekenen begrijp ik nooit een bal van de uitleg!" → "Dus je begrijpt de uitleg bij rekenen 
niet." Probeer daarbij elke eigen interpretatie achterwege te laten.

15. Check of je de onderliggende boodschap hebt begrepen
Dit checken kan door parafraseren. Hierbij check je je eigen interpretatie door de boodschap te herhalen in je eigen 
bewoordingen en af te sluiten met een vraagteken. "Hoezo uitleg? Dat doet ze alleen voor die slimbo's. En thuis begrijp ik er 
weer niets van, dan klap ik m'n boek en schrift snel weer dicht. En als ik in de klas mijn vinger opsteek . . . , dat ziet ze niet 
eens . . . Hoezo huiswerk niet af . . . " → "Ok, dus als ik je goed begrijp wil je de uitleg tijdens de les wel snappen, maar dat 
lukt vaak niet. Ook heb je het idee dat je met je vragen niet bij de leerkracht terecht kan. Klopt dat?”

Overige tips:
• Neem tijdens een moeizame les 5 seconden rust en kijk om je heen: Wat gaat er wél goed? Wat heb jij gedaan om dit  

voor elkaar te krijgen? Ofwel: Kijk naar wat jou wél lukt! Bouw hierop verder . . . Leg je lat niet te hoog! Té hoge eisen  
aan jezelf kunnen contraproductief worden. Je rendement wordt vaak hoger als je gaat voor een voldoende, een 7 . . .

• Geef een compliment als het even kan, individueel of klassikaal. Vooral bij lastige leerlingen of groepen kan dit   
wonderen doen! Terwijl je het juist dán zo gemakkelijk vergeet.

• Probeer je bij een probleem een voorstelling te maken van de ideale situatie en bedenk vervolgens hoe je daar   
naar toe wilt werken. Ga bij lastig gedrag van je leerling eens positief op zoek naar de achterliggende motieven en 
intenties: Waarom gedraagt deze leerling zich zoals hij/zij zich gedraagt? Wat zou hij/zij er eigenlijk mee   
willen bereiken? Vaak kom je dan ook dichter bij de oplossing . . .

• Vergeet de stille, brave leerling niet . . .
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De groepsvergadering

GROEPSVERGADERINGEN

Tijdens de groepsvergadering wordt de afgelopen week 
geëvalueerd. Er komt aan de orde wat er de afgelopen week 
goed is gegaan, wat er beter kan en welke oplossingen de 
leerlingen hiervoor hebben. 
Verder kan er aandacht besteed worden aan positieve zaken 
door bijvoorbeeld een weekpluim te laten uitdelen aan de 
leerling die zich op een positieve manier heeft onderscheiden 
de afgelopen week of door de leerlingen complimenten aan 
elkaar te laten uitdelen.
Ook is er ruimte voor een rondvraag waarbij elke leerling en 
de leerkracht de mogelijkheid krijgen om iets in te brengen. 
Aan het begin van het schooljaar kan in de vergadering 
een discussie op de agenda geplaatst worden over 
groepsafspraken, omgangsvormen etc.

Door mee te denken en te praten in de groepsvergadering 
over de manier waarop met elkaar omgegaan wordt, hebben 
de leerlingen een zekere verantwoordelijkheid voor het 
groepsproces en hebben ze inspraak in oplossingen voor 
problemen. 

De effectiviteit van de vergadering is hoger als de leerlingen 
hebben geoefend met het actief naar elkaar luisteren en ze 
over de vaardigheid beschikken om bij het onderwerp te 
blijven dat besproken wordt. Als leerlingen aandacht hebben 
voor elkaar en rekening houden met de ander heeft dat 
een positieve invloed, net als de vaardigheid om op elkaar 
aan te sluiten. Deze gespreksvaardigheden komen in de 
groepsvergadering aan de orde. 
De mate waarin ze effectief ingezet worden zouden 
aandachtspunten kunnen zijn bij de begeleiding van 
groepsvergaderingen.

De volgende situaties zijn denkbaar binnen een vergadering: 
(Hautvast en Prior, 2010)
•  Er is geen contact: de verschillende partijen   

luisteren slecht naar elkaar en de leerlingen   
hebben (nog) geen oog voor het standpunt van  
de ander. Het is in dit geval belangrijk om het   
langs elkaar heen praten te doorbreken door   
meningen en standpunten te herhalen of samen te  
vatten.

• Er is sprake van strijd en weerstand: het eigen   
belang is doorslaggevend. Hier ligt de uitdaging  
in het uit laten praten van leerlingen en een helder  
beeld te creëren van de verschillende standpunten.

• Er is afstemming nodig: er moet doorgevraagd  
worden naar onderliggende gevoelens en   
behoeften. Leerlingen moeten leren om zich in  
het perspectief van de ander te verplaatsen en er  
moet sprake zijn van respect voor verschillende  
meningen.

• Er is een gezamenlijk doel: leerlingen nemen de  
verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel in de  
realisatie van het gezamenlijke doel.

 
Tijdens de groepsvergadering geven de leerlingen (en de 
leerkracht) elkaar feedback op hun handelen. 

Uit onderzoek blijkt dat ervaringsgerichte en sterktegerichte 
feedback het meest positieve effect hebben. De mate waarin 
feedback gegeven wordt en de effectiviteit ervan, worden 
mede bepaald door een sfeer van vertrouwen of wantrouwen 
in de groep. Er moet voldoende vertrouwen, zekerheid 
en bescherming aanwezig zijn om gevoelens uit te durven 
spreken. (Remmerswaal, 2008)

Leerlingen willen graag gehoord worden. Ze willen net als ieder ander behandeld worden met respect. Het gebeurt vaak 
dat leerkrachten vergeten om leerlingen naar hun mening te vragen als het gaat om het nemen van beslissingen. Als 
hun mening wel gevraagd wordt dan is het vaak nog zo dat de ideeën meteen als ‘onbruikbaar’ aan de kant worden 
geschoven. Het gevolg is dat een leerling vaak onzeker is over zijn plaats te midden van anderen. Zo’n leerling kan ter 
compensatie van een gevoel van onbeduidendheid zijn toevlucht nemen tot storend gedrag omdat hij zich ontmoedigd 
voelt. (Miedema, 2005)

Een manier om groepsprocessen te stimuleren en leerlingen medeverantwoordelijkheid te geven is het periodiek 
beleggen van een groepsvergadering. De leerkracht en de leerlingen kunnen in de vergadering op gelijkwaardige voet 
werken aan een gemeenschappelijke planning, organisatie en uitvoering van activiteiten. Hier kan al mee gestart worden 
met kinderen uit de onderbouw.
In een vergadering leidt een voorzitter het gesprek en de notulist maakt de notulen. Bij het invoeren van een 
groepsvergadering doet de leerkracht dit aanvankelijk nog, maar de verantwoordelijke taken komen steeds meer bij de 
leerlingen te liggen. Het uiteindelijke doel is, in de bovenbouw, een vergadering van, voor en door de leerlingen waarbij 
de leerkracht toehoorder en/of deelnemer is. De leerkracht kan als lid van de vergadering punten inbrengen of vragen van 
leerlingen beantwoorden, maar heeft geen leidende rol meer in de vergadering.
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Het is van groot belang dat er duidelijkheid bestaat bij 
alle deelnemers aan de vergadering over het doel van de 
vergadering. Als de doelstelling helder is zal de vergadering 
soepeler verlopen. 

Over het algemeen is de groepsvergadering bedoeld om 
de stand van zaken door te nemen, waar staan we als 
groep, problemen voor te leggen en nieuwe strategieën 
te bedenken om de problemen op te lossen. Daarnaast is 
ruimte voor mededelingen en meningsvorming. 
Tijdens de vergadering moet helder zijn wanneer er 
besluiten genomen moeten worden en wanneer zaken 
alleen besproken worden om verschillende meningen uit 
te wisselen. 

De algemene doelstellingen van het voeren van een 
groepsvergadering zijn onder te verdelen in drie groepen.

Doelstellingen voor de leerlingen zijn:
• De leerlingen leren hun emoties uiten. 
• De leerlingen voelen zich veilig en voelen zich serieus  

genomen. 
• De leerlingen ontwikkelen de mondelinge   

taalvaardigheid  (kritisch luisteren, nadenken en  
verwoorden). 

• De leerlingen leren creatief problemen op te lossen. 
• De leerlingen leren genuanceerd feedback te geven. 
• De leerlingen leren omgaan met uitgestelde aandacht. 
• De leerlingen leren zich inleven in de ander, zich  

verplaatsen in het perspectief en het gevoel van de  
ander. 

• De leerlingen ervaren hoe het is om positieve  
feedback  te ontvangen. 

• De leerlingen ervaren hoe het is om een   
leiderspositie  te hebben (voorzitter).  

• De leerlingen leren dat er meerdere alternatieve  
mogelijkheden zijn om dingen op te lossen. 

Doelstellingen voor de leerkracht zijn: 
• Beter zicht krijgen op de belevingswereld van de  

leerlingen en/of de groep. 
• Beter inzicht krijgen in processen en/of behoeften 

van  de leerlingen en/of de groep. 

• Kritisch leren kijken naar eigen 'voorbeeldgedrag c.q.  
leidersgedrag'.  

Doelstellingen voor de groep zijn: 
• Door het samen vergaderen een vertrouwensband  

scheppen.
• Begrip en respect voor elkaar krijgen, elkaar  

beter leren kennen en rekening houden met elkaars  
meningen, gevoelens en wensen. 

• Saamhorigheidsgevoel krijgen / vergroten. 
• Een goede sfeer creëren. 
• Gezamenlijk oplossingen bedenken die voor alle  

partijen acceptabel zijn.
• Het bieden van structuur en het scheppen van  

duidelijkheid.
• Bemiddelen en compromissen sluiten bij   

uiteenlopende meningen van de groepsleden.

Door te werken aan deze doelstellingen ontstaat een 
betere samenwerking en wordt de motivatie verhoogd 
om afspraken na te komen en weekdoelen te halen. 
Leerlingen zijn mede eigenaar van de oplossingen voor 
groepsproblemen en van de afspraken die gemaakt 
worden. (Versprille, 2009)

Doelstellingen

Bij het vergaderen met leerlingen is het interessant om rekening te houden met de informatie die Krab e.a. (2006) geven 
ten aanzien van het groepsgesprek. Dit groepsgesprek kan volgens hen een belangrijke functie vervullen in het veranderen 
van probleemgedrag dat in een groep of een deel daarvan speelt.

Binnen de vergadering kan storend gedrag (zonder noemen van namen) besproken worden. Hierbij wordt de nadruk gelegd 
op het gewenste gedrag, gekoppeld aan de uitgangspunten van het pedagogisch klimaat en de (positief geformuleerde) 
afspraken binnen de groep. De gesprekstechnieken die volgens Krab e.a. (2006) kunnen helpen bij het veranderen van 
probleemgedrag zijn het structureren en positief herstructureren van gedrag, het actief luisteren en het motiveren. Ook 
kan het helpen de verschillende meningen van de leerlingen te integreren en samen te vatten, IK- boodschappen te geven 
en te prijzen en opbouwende kritiek te geven. 
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Bij de groepsvergadering zijn de rollen van voorzitter, 
notulist en deelnemer te onderscheiden.

De voorzitter leidt de vergadering. Dit betekent dat hij 
overzicht bewaart, structuur aanbrengt, het gesprek in 
goede banen leidt en zijn eigen mening niet opdringt aan 
de deelnemers. Deelnemers die graag veel aan het woord 
zijn moeten worden afgeremd en deelnemers die zeer 
bescheiden zijn moeten worden gestimuleerd om hun 
mening kenbaar te maken. Zowel de sfeer als de tijd moet 
worden bewaakt. 
Niet elke leerling zal zich even prettig voelen in deze rol, 
vandaar dat het beter is om niet iedereen te verplichten 
deze rol op zich te nemen. Bij leerlingen die graag willen 
proberen de rol op zich te nemen maar die wat extra 
ondersteuning kunnen gebruiken kan de afspraak gemaakt 
worden dat er voor een duovoorzitterschap gekozen 
wordt, dat de leerkracht de voorzitter ondersteunt of dat 
de voorzitterstaken verdeeld worden over verschillende 
leerlingen door bijvoorbeeld een tijdbewaker of een 

stiltekoning(in) aan te stellen.
Aan het einde van de vergadering moeten de problemen 
goed besproken zijn, informatie uitgewisseld zijn, de 
voorgestelde oplossingen behandeld zijn en taken verdeeld 
zijn. (Gramsbergen-Hoogland & Molen, 2008)

De notulist is meer observator dan deelnemer aan de 
vergadering. Van de notulist wordt verwacht dat de soms 
verwarrende discussies goed genotuleerd worden. Een 
goede samenwerking met de voorzitter is daarbij niet 
onbelangrijk. Door samen te vatten en te checken of de 
notulist de belangrijkste punten en afspraken genoteerd 
heeft kan de voorzitter de notulist een grote dienst 
bewijzen. 

De deelnemers hebben tot taak om constructief mee te 
denken en mee te praten tijdens de vergadering. Van hen 
wordt verwacht dat ze een actieve en respectvolle bijdrage 
leveren aan de vergadering.   

Rollen

Voordelen

Het houden van groepsvergaderingen heeft een aantal belangrijke voordelen:
• Integratie van leerlingen in de groep wordt gestimuleerd. Iedereen kan meedoen, zijn of haar mening geven en ervaren 

wat anderen denken.
• Leerlingen voelen zich betekenisvol en verantwoordelijk doordat ze het recht hebben hun mening te geven en ze de  

verplichting hebben naar anderen te luisteren. 
• De communicatie binnen de groep wordt verbeterd; leerlingen leren naar elkaar luisteren en leren de ander beter  

te begrijpen. Daarnaast delen leerlingen de verantwoordelijkheid voor het vinden van oplossingen al dan niet in   
samenspraak met de leerkracht. 

• Problemen worden gezamenlijk opgelost. Leerlingen krijgen oplossingen van groepsgenoten, leeftijdgenoten. De   
leerkracht is niet degene die bepaalt wat de juiste oplossing is. Het eigenaarschap van de oplossing komt bij de groep  
te liggen waardoor de leerlingen meer genegen zijn zich aan de afspraken te houden. 

• Als problemen vooraf op de agenda van de groepsvergadering gezet worden, bijvoorbeeld door het gebruik van een  
vergaderboek, ontstaat er tijd voor bezinning en is er voor de inbrenger toch de zekerheid dat er aandacht aan   
het probleem wordt besteed. Veel problemen lossen zichzelf in de periode tussen agenderen en de daadwerkelijke  
vergadering op en hoeven alleen nog maar kort aan de orde te komen tijdens de vergadering; een moment van reflectie. 

• Alle leerlingen krijgen inzicht in de manier waarop problemen opgelost (kunnen) worden en doordat iedereen weet  
welke afspraken gemaakt zijn, kunnen de leerlingen elkaar hier op wijzen. De groep voelt zich verantwoordelijk voor  
het nakomen van gemaakte afspraken. 

• Het groepsgevoel wordt aangewakkerd en leerlingen gaan zien hoe veel ze gemeenschappelijk hebben. 
• Leerlingen leren respectvol met elkaar om te gaan.
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Gespreksvaardigheden

Als je goed luistert let je niet alleen op WAT er gezegd wordt 
maar ook op HOE het gezegd wordt; je hebt een actieve 
luisterhouding. 

Op de volgende manieren kun je non-verbaal laten merken 
dat je de ander volgt in zijn of haar betoog:
• Door middel van je gezichtsuitdrukking kun je je  

gevoelens tonen.  Denk hierbij aan een glimlach of het  
fronsen van de wenkbrauwen. 

• Als je regelmatig oogcontact maakt stimuleer je de  
ander om verder te praten en toon je interesse. 

• Je aandacht voor de spreker kun je ook laten blijken  
door een ontspannen houding waarbij je je richt op de  
spreker. 

• Door het gebruik van gebaren zoals bijvoorbeeld  
knikken of een open handgebaar richting de spreker 
laat  je weten dat je de ander volgt.

• Als de spreker even tijd nodig heeft om op zijn woorden  
te komen of emoties te verwerken en er valt een stilte,  
is het gepast om even te wachten tot de ander zijn  
verhaal voortzet.  

Verbaal kun je op de volgende manieren laten merken dat je 
luistert: 
• Je kunt vragen stellen; open of gesloten vragen om  

verheldering te krijgen of verdieping. Door door te  
vragen kun je ook zorgen dat de ander situaties 
concreet weergeeft en je te horen krijgt wat de ander  
precies bedoelt.

• Door samen te vatten wat de ander gezegd heeft laat  
je merken dat je geluisterd hebt. Het is tevens   
een prima manier om te checken of je de ander ook  
daadwerkelijk begrepen hebt. 

• Door het reflecteren of spiegelen van het gevoel van  
de spreker laat je merken dat je probeert te begrijpen  
hoe de ander zich voelt of gevoeld heeft in de situatie  
die hij beschrijft. Je toont begrip en checkt gelijk of je de  
gevoelens van de ander juist geïnterpreteerd hebt.  

Een goede luisteraar wil de ander begrijpen, laat de ander 
uitpraten en is gericht op de inhoud. Hij of zij oordeelt niet, 
controleert zijn of haar interpretaties en vraagt door. 

Een slechte luisteraar onderbreekt en trekt het gesprek naar 
zich toe. Hij of zij oordeelt en gaat uit van zijn of haar eigen 
manier van kijken naar een situatie. De slechte luisteraar 
vult zinnen aan, stelt gesloten of suggestieve vragen, is snel 
afgeleid en neemt genoegen met oppervlakkige antwoorden. 
 

Tijdens groepsvergaderingen maken de deelnemers gebruik van verschillende gespreksvaardigheden. De mate waarin deze 
beheerst worden door de individuele deelnemers bepaalt mede hoe effectief en prettig de vergadering zal verlopen. Bij 
de begeleiding van groepsvergaderingen is het van belang om de deelnemers indien nodig te coachen en trainen in het 
effectief toepassen van deze vaardigheden. 
Gespreksvaardigheden zijn onder te verdelen in luistervaardigheden, zendervaardigheden en regulerende vaardigheden. 
(Gramsbergen-Hoogland & vd Molen, 2008) Voor alle deelnemers aan de vergadering geldt dat zij dienen te beschikken 
over de basale luistervaardigheden. Daarnaast is het van belang dat leerlingen leren hoe ze op een handige manier zaken in 
kunnen brengen in de vergadering. Niet elke leerling vindt het even gemakkelijk om zijn of haar gevoelens onder woorden 
te brengen. 

Luistervaardigheden:  
Luistervaardigheden zijn de vaardigheden die je gebruikt om de ander te begrijpen en te stimuleren om verder te praten. 

Luisteren
Als je luistert:

LEERPUNTEN

Zit of sta recht op1

Kijk aan2

Knik af en toe ja3

Stel een vraag4

Luister naar het antwoord5

Luistervaardigheden kunnen extra geoefend worden door het doen van luisterspelletjes. 
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Als je informatie wilt geven kun je dit het beste gestructureerd 
doen, dat wil zeggen overzichtelijk aan de hand van hoofdzaken 
die eventueel eerst al even kort benoemd worden. Door aan 
het eind de punten nog even samen te vatten zorg je er voor 
dat de informatie goed overkomt. Verder is het van belang 
dat je je taalgebruik afstemt op de luisteraar(s) en je duidelijk 
en rustig spreekt. Korte en krachtige boodschappen komen 
over het algemeen het beste over. Daarnaast is het van belang 
om het contact te onderhouden; letten op reacties van de 
luisteraars en oogcontact zoeken.

Bij het geven van een opdracht of het doen van een verzoek 
is de timing heel belangrijk. Een goede voorbereiding en een 
inleiding op het verzoek maken het aannemelijker dat aan 

je verzoek gehoor gegeven zal worden. Plaats het verzoek 
duidelijk maar toch vriendelijk.

Wil je kritiek geven op iets of iemand doe dit dan op 
persoonlijke titel en op gedrag of een mening, niet op de 
persoon. Doe het in de vorm van een IK-boodschap en 
geef de ruimte voor de ander om te reageren. Kritiek moet 
beschrijvend, concreet en specifiek zijn. Ook hier weer is 
een juiste timing van groot belang. Probeer samen tot een 
oplossing te komen! 

Bij het brainstormen en hardop denken zet je voor jezelf je 
gedachten op een rij. Je neemt daarbij de ander mee in je 
denkproces en nodigt uit tot meedenken. 

Zendervaardigheden: 
Zendervaardigheden zijn de vaardigheden die je gebruikt om op een heldere manier duidelijk te maken wat je bedoelt.
Als je een boodschap wilt overbrengen kan dit met verschillende bedoelingen zijn. Het kan zijn om informatie te verstrekken, 
een compliment te geven, een opdracht te geven of een verzoek te doen, kritiek te geven of om hardop te denken en zo 
zaken op een rijtje te zetten. 

Bij onderbouwleerlingen zal je op een andere manier aandacht moeten besteden aan zendervaardigheden dan bij 
bovenbouwleerlingen. In de onderbouw ligt de nadruk meer op de basisvaardigheden, het duidelijk kunnen vertellen wat 
je bedoelt. Bij de bovenbouw komen meer complexe vaardigheden aan de orde en kan ook ingegaan worden op de manier 
waarop je iets zegt; de woorden die je kiest, je timing, je lichaamstaal en je intonatie. 
Voor het oefenen van zendervaardigheden kan gebruik gemaakt worden van de volgende leerpunten: Een vraag stellen, 
Praatje maken, Aardige dingen zeggen, Gevoelens, Boos zijn / Als je last van iemand hebt, Iets bespreken, Kritiek geven. 

De leerpunten staan uitgewerkt in de handleiding De Groep Centraal: Groepsdynamica (Versprille, 2011) en zijn tevens los 
te verkrijgen in een katern of mini-uitgave bij Goed-Gezien.nl.

Kritiek geven
Als je het ergens niet mee eens bent:

LEERPUNTEN

Zeg dat je iets wilt vertellen1

Vertel rustig waar je het niet mee eens 
bent

2

Luister naar de reactie van de ander3

Vraag wat de ander er aan gaat doen4

Een vraag stellen
Als je iemand iets wilt vragen:

LEERPUNTEN

Zeg dat je iets wilt vragen1

Stel je vraag (duidelijk)2

Vertel waarom je het vraagt3

Luister naar het antwoord4

Vertel wat je van het antwoord vindt5
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Krijg je kritiek op je mening dan kan het zijn dat je het eens 
bent met de ander. In dit geval geef je toe dat je fout zat. Blijf je 
bij je standpunt dan is het verstandig om begrip te tonen voor 
de mening van de ander maar vervolgens je eigen standpunt 
te herhalen. Het is geen schande om samen te constateren 
dat er sprake is van een meningsverschil! 

Krijg je kritiek op je gedrag dan kan dit zowel constructief zijn 
als beschuldigend.  In beide gevallen is het van belang rustig 

te blijven en indien nodig verheldering te vragen. Heb je het 
vermoeden dat de kritiek beschuldigend is dan reageer je op 
het feit dat je het idee hebt dat de ander je beschuldigt. 

Geef in beide gevallen aan waar je het wel of niet mee 
eens bent en vertel ook wat je gaat doen om de situatie te 
verbeteren. Doe een voorstel waar beide partijen baat bij 
hebben.

Bij het reageren op een ander zijn er twee vaardigheden die om aandacht vragen en waarin leerlingen geschoold kunnen 
worden. Deze vaardigheden zijn het ‘Nee zeggen’ en het reageren op kritiek.  Voor het oefenen van deze vaardigheden zijn 
de leerpunten Als iemand last van jou heeft en Nee zeggen interessant. 

Als iemand last van jou heeft
Als iemand last van jou heeft en hij of zij wil 

jou dit vertellen:

LEERPUNTEN

Luister en blijf rustig1

Vraag als je iets niet begrijpt2

Denk na3

Vertel wat je gaat doen4

Nee zeggen
Wanneer zeg je nee:

Bij dingen die gebeuren die je niet wilt

• Iemand raakt je aan en dat wil je niet

• Als iemand je iets voorstelt wat je niet wilt

LEERPUNTEN

Denk na1

Zeg duidelijk 'nee'2

Zeg kort waarom je het niet wilt3

Zeg bij aandringen nog een keer 'nee'4

Loop stevig weg5

Het gesprek reguleren start bij de groepsvergadering al bij de 
opening van de vergadering en de vaststelling van de agenda.
De procedure inclusief tijdsafspraken kunnen aan de orde 
komen. 
Voor een effectieve vergadering is het van belang dat de 
voorzitter per agendapunt aangeeft of bepaalde onderwerpen 
gericht zijn op het nemen van besluiten, of het een verkenning 
van het onderwerp (brainstormen) betreft, of dat er een 
oplossing voor een probleem gevonden moet worden. 

Indien nodig kan de voorzitter de doelen van de verschillende 
agendapunten herbenoemen. 

Bij de overgang naar een volgend agendapunt is het belangrijk 
dat de voorzitter de besproken zaken kort samenvat, 
afspraken herhaalt en met de notulist afstemt of deze de 
kernpunten heeft genotuleerd.  

Regulerende vaardigheden: 
Regulerende vaardigheden zijn de vaardigheden die je inzet om de regie over het gesprek te behouden. Deze zijn met name 
van belang voor de voorzitter van de groepsvergadering. 
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Bij agendapunten die zijn gericht op besluitvorming kan op de volgende manier structuur aangebracht worden: 
1) De voorzitter benoemt het agendapunt en meldt dat er een besluit genomen moet worden over dit punt.
2) De situatie wordt omschreven. De inbrenger van het agendapunt geeft in hoofdlijnen aan hoe de situatie in   
 elkaar zit en waar het eventuele probleem ligt. Het doel achter het besluit wordt nu duidelijk. (Als er een besluit  
 genomen moet worden over het klassenfeest kan het doel zijn om een juiste datum of locatie te vinden, maar  
 ook om het thema vast te stellen…) 
3) De groep bedenkt oplossingen. Alle mogelijke oplossingen mogen aangedragen worden. Er wordt nog geen   
 oordeel aan vastgehangen. 
4) De oplossingen worden getoetst op uitvoerbaarheid, effectiviteit en efficiëntie. 
5) De beslissing wordt genomen.
6) De taken worden verdeeld en uitgevoerd.
7) Het besluit en het besluitvormingsproces worden geëvalueerd.  

Moet er een oplossing gevonden worden voor een probleem en betreft dit een conflict tussen verschillende partijen dan 
wordt bovenstaande structuur in hoofdlijnen ook gevolgd. Zijn er slechts enkele leerlingen betrokken bij een conflict dan 
wordt dit zoveel mogelijk buiten de vergadering opgelost! Pas als de groep het conflict als een probleem ervaart is het 
een mogelijk onderwerp van gesprek tijdens de groepsvergadering. In dit geval wordt over het gedrag van de leerlingen 
gesproken.

Bij probleemoplossing is er ten opzichte van de procedure bij 
een ander besluitvormingsproces een verschil. Het betreft de 
situatieomschrijving en de toetsing van de oplossingen.
Bij de situatieomschrijving vindt een verkenning van het 
probleem plaats. Beide partijen mogen hun verhaal doen 
zonder onderbroken te worden. De inbrenger van het 
probleem start en de tegenpartij krijgt de ruimte om de 
andere kant van het verhaal te doen. De groep kan vragen 
stellen over de context, de overtuigingen, normen en waarden 
die meespelen, de gevoelens en de houding van de partijen 
die betrokken zijn bij het conflict.
Er wordt gereflecteerd* door beide partijen onder begeleiding 
van de groep (en onder leiding van de voorzitter).

In dit deel van de verkenning hebben beide partijen het recht 
om niet overal een antwoord op te geven. 

Op het moment dat de groep oplossingen heeft aangedragen 
worden deze voorgelegd aan de partijen die een conflict 
hebben. Zij kunnen ook zelf een oplossing aandragen. 
Gevraagd wordt aan beide partijen wat zij zelf zouden kunnen 
bijdragen aan de oplossing van het conflict. Bij de toetsing van 
de oplossingen hebben beide partijen veto-recht. 
Gezocht wordt naar een win-win situatie waar beide partijen 
zich in kunnen vinden. Is dit niet mogelijk dan heeft de groep 

het recht om een voorstel te doen waar de beide partijen zich 
aan hebben te houden tot een volgend evaluatiemoment. Dit 
wordt gelijk gepland!

Indien gewenst kunnen de groepsleden een rol krijgen in het 
ondersteunen van de partijen die tijdens de vergadering een 
conflict hebben uitgepraat. Gedacht kan worden aan coaching 
in lastige situaties en helpen herinneren aan afspraken.  

De stappenplannen Bemiddelen en Samen opgelost! kunnen 
als basis dienen voor het oplossen van conflicten tijdens de 
groepsvergadering. (Versprille, 2011) 

*Reflecteren 
 
Veel van onze bezigheden doen we omdat we ‘het altijd zo 
doen’ of we ‘doen het gewoon’, vaak zonder er verder bij na 
te denken. In veel gevallen is dit geen enkel probleem. Soms 
echter hebben anderen last van het gedrag of willen we 
onderzoeken waarom we handelen zoals we doen. We gaan 
reflecteren om inzicht te krijgen in onderliggende opvattingen 
en drijfveren. Het ijsbergmodel van McClelland is een mooi 
model om te reflecteren op zichtbaar gedrag en op dat wat 
zich ‘onder de waterspiegel’ afspeelt. (Lingsma & Scholten, 
2007) 
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Invoeren

De groepsvergadering kan op elk willekeurig moment 
geïntroduceerd worden. Als de wil om samen te werken 
met de leerlingen aanwezig is, er sprake is van wederzijds 
respect en men bereid is om verantwoordelijkheden te 
delegeren heeft de groepsvergadering kans van slagen.

Een prima moment om te starten met groepsvergaderingen 
is aan het begin van het groepsvormingsproces als leerlingen 
voor het eerst (weer) als groep bij elkaar komen. Het begin 
van het schooljaar is zo’n moment. Iedereen zit dan vaak 

vol goede plannen. Hier kan gebruik van gemaakt worden 
door op dit moment samen nieuwe groepsafspraken te 
maken.

Ik ben bij het samenstellen van De Groep Centraal uitgegaan 
van de fasen die Van Engelen (2007) onderscheidt in het 
proces van groepsvorming. 
Bij het invoeren van de groepsvergaderingen houden we 
hier op de volgende manier rekening mee:

Vergaderspel om kennis te maken met de 
verschillende rollen in een vergadering. 
Introductie van de gang van zaken. Leerkracht 
is nog voorzitter zodat de vergaderregels 
geïntroduceerd kunnen worden. 

De leerkracht heeft een duidelijk leidende rol 
en draagt waar nodig nog oplossingen aan 
voor zaken die spelen. Mogelijkheid voor de 
leerkracht om te sturen in de vaststelling van 
de agenda.

Leerlingen krijgen zelf de taak van voorzitter 
en notulist (midden- & bovenbouw). De 
leerkracht heeft slechts een sturende functie. 
Vanuit deze rol kan hij invloed uitoefenen op 
de normen die de groep bepaalt door zaken 
ter discussie te stellen. 

Leerlingen draaien de vergadering zoveel 
mogelijk zelfstandig. De leerkracht is 
toehoorder en op verzoek van de leerlingen 
of de leerkracht zelf participant in de 
vergadering.

De leerkracht helpt met reflecteren op 
de afgelopen periode (Wat hebben we 
als groep bereikt) en de voorbereiding op 
de volgende periode in een veranderde 
groepssamenstelling. (Wat kan er veranderen, 
wat is je rol daarin)

Kennismaken, leerlingen werken 
twee aan twee. Individueel 
positief gedrag bekrachtigen.

Aftasten van grenzen, leerlingen 
werken in groepjes die door de 
leerkracht zijn samengesteld. 
Aanspreken op gedrag van de 
subgroepjes.

De normen worden bepaald. 
Werken met wisselende 
groepsleiders in de subgroepjes.

De groep functioneert als groep. 
Leerlingen bepalen zelf de 
groepsindeling en dragen daar 
allemaal verantwoordelijkheid 
voor. De leerlingen worden als 
groep aangesproken. 

De groep gaat uit elkaar. De 
hele groep wordt betrokken bij 
de verschillende werkvormen. 
Evt klassenavond/etentje 
organiseren…

Forming
(doelen zijn gericht op individu)

Storming 
(subgroep doelen)

Norming 
(vanaf hier groepsdoelen stellen)

Performing

Adjourning

Hoe maak je een groep De groepsvergadering
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Het is mogelijk om binnen één groep te starten met vergaderen 
maar het is beter als alle leerlingen in de school gewend raken 
aan het samen vergaderen. Er zijn diverse scholen waar de 
groepsvergadering een wekelijks terugkerend verschijnsel 
is. Soms krijgt de vergadering de naam klassenvergadering, 
klassenraad of kringgesprek.

Het zou het mooiste zijn als leerlingen vanaf groep 1 en 2 al 
beginnen met een vergadervorm. De leerkracht neemt de taak 
van voorzitter en notulist op zich. De vergader- momenten 
mogen niet te lang duren. 10 Minuten vergaderen is in groep 
1 en 2 voldoende. De agenda moet aanvankelijk kort zijn.

1.  Wat vond je leuk vandaag en waarom?
2.  Wat vond je niet leuk vandaag en waarom? 
3.  Wie heeft hier een oplossing voor?
4.  Wil je nog iets vragen aan iemand?

In groep 3 en 4 kan toegewerkt worden naar een wekelijkse 
vergadering. De leerlingen kunnen de leerkracht helpen bij de 
taak van voorzitter en notulist. Om er voor te zorgen dat de 
vergadering niet blijft hangen in oppervlakkigheden, moet de 
leerkracht doorvragen en verhelderen.

Bij groep 5 en 6 zijn de leerlingen over het algemeen in 
staat om taken van de leerkracht helemaal over te nemen. 
De wekelijkse vergadering kan afwisselend in sub groepjes 
of klassikaal plaatsvinden. In de sub groepjes kunnen de 
leerlingen oefenen met hun rol als zelfstandig voorzitter of 
notulist. 
Om alle leerlingen actief te betrekken bij het vergaderen kan 
aan elke leerling uit de sub groep een rol gegeven worden. 
Wie welke rol krijgt toebedeeld kan verduidelijkt worden 
door de pictogrammen uit de bijlagen te gebruiken. De 
besproken zaken worden na afloop van de sub vergaderingen 
kort klassikaal besproken, zodat eventuele oplossingen voor 
problemen bij alle leerlingen bekend zijn. Zijn er meerdere 
oplossingen voor één probleem, dan kan er klassikaal 
besloten worden wat de beste oplossing is.
Bij de klassikale vergaderingen laat de leerkracht de leerlingen 
meer en meer zelfstandig vergaderen.

In groep 7 en 8 zijn de leerlingen uiteindelijk over het 
algemeen goed in staat om zelfstandig een vergadering te 
voeren. De leerkracht is aanwezig als lid van de vergadering of 

als observant. De besproken zaken hebben 
immers gevolgen voor de gehele groep, inclusief de leerkracht. 
Bovendien krijgt de leerkracht zicht op welke zaken in de 
groep spelen.

Het is goed om aan het einde van het schooljaar bij de 
overdracht van de groep naar een nieuwe leerkracht 
aandacht te besteden aan de wijze waarop de leerlingen 
het afgelopen jaar hebben vergaderd. In hoeverre waren zij 
medeverantwoordelijk voor de inhoud van de overlegpunten 
en op welke wijze heeft de inbreng van leerlingen plaats 
gevonden en is zij van invloed geweest op de besluitvorming 
t.a.v. de gang van zaken binnen de groep.  

Een vergadering moet niet te lang duren; maximaal 30-45 
minuten. Eventueel kan één van de leerlingen de taak krijgen 
om de voorzitter te ondersteunen en de tijd te bewaken. 

In voorbereiding op de vergadering wordt een agenda 
opgesteld. Dit kan een standaard agenda zijn waar door de 
voorzitter en eventueel de leerkracht enkele punten aan 
toegevoegd worden. Als er naast de standaard agendapunten 
punten zijn toegevoegd is het belangrijk om de deelnemers 
van de vergadering ruim voor de vergadering op de hoogte te 
stellen zodat zij goed voorbereid aan de vergadering kunnen 
starten. 

De leerlingen moeten tijdens een groepsvergadering in een 
kring zitten zodat ze elkaar kunnen zien. Dit bevordert een 
gevoel van saamhorigheid en gelijkwaardigheid. De leerkracht 
kan er voor kiezen om naast de ‘lastigste’ leerling te gaan 
zitten zodat hij of zij deze leerling zo nodig zo onopvallend 
mogelijk tot rust kan manen.
Verder kan er voor gekozen worden om voor aanvang van de 
vergadering aan alle leerlingen te vragen of ze zelf vinden dat 
ze op een handige plaats zitten. Door de leerlingen bewust 
te maken van hun keuze en het stellen van deze vraag geef 
je duidelijk aan dat ze verantwoordelijk zijn voor het goed 
verlopen van de groepsvergadering.

Door het geven van complimenten en door leerlingen te 
bemoedigen om hun mening te geven kunnen we laten zien 
dat de inbreng van iedereen gewaardeerd wordt. 

Organisatie

Dinkmeyer en Dreikurs (1970, pag. 60) geven het belang aan van bemoediging: 
‘Bemoediging heeft ten doel het kind te helpen bij het ontplooien van moed, verantwoordelijkheidsgevoel en ijver. 
Het kind heeft bemoediging nodig om interesse in de ander te kunnen ontwikkelen en inbreng in het welzijn van de 
maatschappij te kunnen hebben. Bemoediging leidt tot een afname van angst, en tot toename van zelfvertrouwen en 
gemeenschapsgevoel bij het kind.’
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De volgende richtlijnen hebben een bemoedigende invloed: 
(Miedema, 2005)
• Zichzelf, de ander en de rechten van anderen   

respecteren 
• Geen negatieve kritiek leveren 
• Positieve kritiek met een vraag beginnen, bv: ‘Hoe  

heb je dat bedoeld?’ 
• De tijd nemen 
• Consequent zijn 
• Naar anderen luisteren 
• Met anderen praten, niet tegen anderen praten 
• Zich niet tot een machtsstrijd laten verleiden 
• Niet altijd impulsief handelen 
• Standvastig zijn zonder de baas te willen zijn 
• Daad en dader onderscheiden, het gedrag   

afkeuren en niet de persoon 
• Optimist zijn  

De groepsvergadering is bij voorkeur een wekelijkse activiteit. Het is goed om te kiezen voor een vast moment. Daarnaast 
moet het mogelijk zijn om extra vergaderingen in te plannen. Als er bijvoorbeeld iets heftigs is gebeurd kan het zinvol zijn 
om op korte termijn een vergadering te beleggen om rust te creëren in de groep.  
Als er sprake is van een acuut probleem kan tijdens een ingelaste vergadering het probleem verhelderd worden en kan de 
beslissing genomen worden om in de reguliere vergadering te zoeken naar een oplossing. Iedereen krijgt dan de mogelijkheid 
om een weloverwogen besluit te nemen.  

Agenda groepsvergadering

Er zijn vele varianten te bedenken om de agenda van een groepsvergadering in te vullen. Een mogelijke opzet is de volgende:

1. Wat ging goed?
2. Wat kan beter?
3. Wat zijn onze oplossingen?
4. Weekpluim, wie en waarom?
5. Complimenten rondje: Iedereen geeft een ander groepslid een compliment
6. Spel kist bestelling ( zie voor de uitleg de Handleiding groepsdynamica. (Versprille, 2011))
7. Volgende groepshulp
8. Volgende voorzitter en volgende notulist
9. Zijn er nog belangrijke mededelingen of vragen? (Rondvraag)
10. Hoe ging de vergadering?

Om te voorkomen dat de vergadering erg uit gaat lopen is het verstandig om voor bepaalde agendapunten van te voren 
tijdsafspraken te maken. Is het agendapunt na de afgesproken tijd nog niet afgerond dan kan op dat moment besloten 
worden om het punt tijdens een volgende vergadering verder te bespreken, in kleiner comité verder te bespreken of 
dusdanige prioriteit te verlenen dat andere agendapunten doorgeschoven worden. 
 
Voor een positieve start van de vergadering verdient het de voorkeur om te starten met het benoemen van een aantal zaken 
die de voorbije periode goed gegaan zijn. Vervolgens kunnen zaken aan de orde komen die vragen om een oplossing of om 
meningsvorming en kunnen korte mededelingen gedaan worden. 

Bij het samenstellen van de agenda en tijdens de vergadering moet er rekening gehouden worden met de volgende 
aandachtspunten:

• De vergadering gaat over groepszaken. Wil je iets bespreken dat van belang is voor slechts één of enkele andere   
leerlingen, regel dit dan zoveel mogelijk buiten de vergadering om. 
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• Ruzies van individuele leerlingen of een groepje leerlingen worden zoveel mogelijk opgelost buiten de vergadering om. 
Deze hoeven dus NIET standaard op de agenda. Eventueel kan bemiddeld worden door leeftijdgenoten.   
(Peermediation of leerling bemiddeling) Pas als de groep het conflict als storend ervaart en er last van heeft is het  
onderwerp van gesprek tijdens de groepsvergadering.

• Tijdens de vergadering worden activiteiten en gedrag besproken, het gaat niet over een individuele persoon!!   
Uitgangspunt bij het bespreken van gedrag is om te komen tot een beschrijving van het GEWENSTE gedrag; 

         WAT WIL JE WEL?
• Vertrouwelijke informatie blijft geheim.

Het inventariseren van gespreksonderwerpen kan op 
verschillende manieren. Het meest gebruikelijk in het 
basisonderwijs is het werken met een vaste agenda. 
Er kan echter ook gewerkt worden met een vaste agenda 
waarin naast de vaste agendapunten ruimte is voor actuele 
onderwerpen of er kan een black box of een vergaderboek 
gebruikt worden. Ook kan aan het begin van de vergadering 
geïnventariseerd worden welke zaken besproken moeten 
worden (eventueel buiten de vaste agendapunten om). 

Aan het begin van het schooljaar kunnen verschillende 
kennismakingsactiviteiten aan bod komen tijdens de 
vergadermomenten. Daarnaast kunnen normen ter sprake 
gebracht worden. Hoe willen we met elkaar en elkaars 
spullen omgaan? Welke bijdrage kunnen en willen we 
leveren aan de groep? Wat vinden we belangrijk? Welke 
gezamenlijke afspraken maken we?
In de loop van het schooljaar kunnen vervolgens actuele 
zaken aan bod komen tijdens discussies en kan ingespeeld 
worden op wat er in de wereld speelt. 

Onderwerpen / activiteiten

Notulen

De notulist heeft de taak om zorg te dragen voor een goede verslaglegging van de groepsvergadering. Dit is geen gemakkelijke 
taak. Enkele punten waar de notulist aan moet denken: 

• Aan de hand van de agenda een inschatting maken en eventueel overleg voeren met de voorzitter en/of de   
deelnemers van de vergadering welke gegevens genotuleerd moeten worden. 

• Datum, eventueel plaats en aan-/afwezigen noteren. 
• Zorgdragen voor een overzichtelijke verslaglegging. Het meest logisch is om een indeling naar agendapunten te   

hanteren.
• Samenvatten van de hoofdlijnen van het gesprek. Waar van toepassing standpunten en motivering noteren.
• Besluiten met onderliggende motivatie noteren!! Als er acties volgen uit genomen besluiten is het maken van een  

actielijst een zinvolle aanvulling op de notulen. Hierin komt te staan wie wanneer welke actie zal uitvoeren. Bij een  
volgende vergadering kan de actielijst nagelopen worden om te checken of alle gemaakte afspraken nagekomen zijn  
en met welk resultaat. Een eventuele vervolgactie wordt dan weer genotuleerd in de nieuwe actielijst. 

• Datum en tijdstip van de eerstvolgende vergadering noteren in het verslag.
• Het verslag na afloop van de vergadering uitwerken en zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen aan de groepsleden. 

Omdat het voor veel leerlingen lastig is om een goed verslag te schrijven is het verstandig om als leerkracht een eigen verslag 
te maken van de besproken punten. De genotuleerde besluiten en de actielijst kunnen samen met de leerlingen doorgenomen 
worden aan het einde van de vergadering. Dit zijn voor de notulen van de leerlingen de belangrijkste elementen. 

In de bijlagen is een voorbeeld agenda met bijpassend format voor de notulen opgenomen. 
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Scholen hebben de opdracht ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Het structureel 
werken met groepsvergaderingen kan in dit kader gezien worden als onderwijsaanbod dat bijdraagt aan deelname aan en 
betrokkenheid bij de samenleving. Leerlingen leren in een kleine veilige setting hoe een democratische samenleving werkt 
door samen mede vorm te geven aan het groepsgebeuren vanuit de basiswaarden van een democratie.

In de kerndoelen staat omschreven dat er aandacht moet worden besteed aan doelen die voor alle leergebieden van belang 
zijn: goede werkhouding, gebruik van leer strategieën, reflectie op eigen handelen en leren, uitdrukken van eigen gedachten 
en gevoelens, respectvol luisteren en kritiseren van anderen, verwerven en verwerken van informatie, ontwikkelen van 
zelfvertrouwen, respectvol en verantwoordelijk omgaan met elkaar en zorg voor en waardering van de leefomgeving.
De volgende kerndoelen zijn relevant als het gaat om het werken met groepsvergaderingen: 

Kerndoelen uit het domein Nederlands: 
1 De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, 
gestructureerd weer te geven.
2 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uit- brengen van 
verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is 
en leren met argumenten te reageren.
5 De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, 
overtuigen of plezier verschaffen.
8 De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een 
werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel 
beeldende elementen en kleur.

Kerndoelen uit het domein oriëntatie op jezelf en de wereld:
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
36 De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een 
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.
39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. (Greven & Letschert SLO, 2006)

Het werken met groepsvergaderingen kan gezien 
worden als een preventieve interventie als het gaat om 
het schoolbeleid t.a.v. pesten. Leerlingen leren om zelf 
verantwoordelijkheid te nemen en te dragen en ze zijn 
mede-eigenaar van besluiten die met de groep worden 
genomen. Door de verantwoordelijkheid met de groep te 
delen wordt het groepsgevoel bevorderd en is de kans groot 
dat er een hechte groep ontstaat waar een corrigerende 
werking vanuit gaat op het moment dat pesten de kop op 
steekt. 

De leerlingen oefenen tijdens de vergadering 
gespreksvaardigheden die van groot belang zijn voor 
wederzijds begrip en het omgaan met uiteenlopende 
meningen. Ze worden aangesproken op gedrag en leren hoe 
ze conflicten zelf op kunnen lossen. Tijdens de vergadering 
worden conflicten besproken en hierdoor krijgen de 
leerlingen inzicht in diverse oplossingsstrategieën. Aan 
de orde komen de context, de overtuigingen, normen en 
waarden die meespelen, de gevoelens en de houding van 
de partijen die betrokken zijn bij een conflict.   

Pesten

Kerndoelen en burgerschap
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AGENDA GROEPSVERGADERING

1. Vooraf: Zit iedereen op een goede plaats?

                    

2. Voorlezen: notulen punt 14 (tips voor de voorzitter) en notulen punt 5 en 6.

                    

3. Hoe gaat het nu?

                    

4. Wat ging goed deze periode/deze week?

                    

5. Wat kan beter?

                    

6. Wat zijn onze oplossingen?

                    

7. Pleinpluim, wie en waarom?

                    

8. Weekpluim, wie en waarom?

                    

9. Groep van de maand / spelkistbestelling (eind van de maand )   

                                                                                         

10. Volgende groepshulp

                    

11. Volgende voorzitter en volgende notulist

                     

12. Zijn er nog belangrijke mededelingen of vragen? (kinderen / juf / meester)

                    

13. Hoe ging de vergadering?

                    

14. Zijn er tips voor de voorzitter van volgende week? 

                     



NOTULEN GROEPSVERGADERING GROEP

Datum:    

Voorzitter:            Notulist:   

3. Hoe gaat het nu?

             

                    

4. Wat ging goed?

             

                    

5. Wat kan beter?

             

                    

6. Wat zijn onze oplossingen?

             

                    

7. Pleinpluim, wie en waarom? 

             

                    

8. Weekpluim, wie en waarom?

             

                    

9. Groep van de maand / spelkistbestelling ( eind van de maand apart formulier )

10. Volgende groepshulp:                   

11. Volgende voorzitter:     Volgende notulist:   
 
12. Zijn er nog belangrijke mededelingen of vragen? (juf/meester)

             

                    

13. Hoe ging de vergadering?

             

                    

14. Zijn er tips voor de voorzitter van volgende week?
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PICTOGRAMMEN VERGADER TAKEN

Voorzitter: agenda voorlezen

Notulist

Beurtverdeler

Tijdbewaker

Stiltekoning(in)

Lid
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Doel:
• De leerlingen leren de namen van verschillende deelnemers aan een vergadering
• De leerlingen leren attent te zijn op hun functie binnen de vergadering
• De leerlingen leren in het openbaar spreken
• De leerlingen moeten proberen de voorzitter van zijn plek te krijgen en zelf op de voorzittersplek te komen

Werkvorm:
De leerlingen zitten in een kring.

Werkwijze:
De leerlingen hebben allemaal een functie binnen de vergadering. De leerkracht behandelt met de groep het belang van een 
vergadering en welke rolverdeling daarbij gebruikelijk is.
• Voorzitter
• Secretaris
• Penningmeester
• Eerste lid, tweede lid, derde lid etc. tot alle leerlingen een functie hebben

De voorzitter start met het spel. Hij staat op en zegt eerst zijn eigen naam en vervolgens de naam van een andere functie. 
Bijv. “Voorzitter... derde lid.” Vervolgens staat het derde lid op en noemt weer een andere functie. Dit gaat zo door tot een 
leerling een fout maakt.

Fouten:
• ‘Eeehhh.. ’ zeggen
• Blijven zitten
• Geen functie noemen (maar bijvoorbeeld een naam)
• Te lang wachten

Het is mogelijk om de regels moeilijker te maken. Bijv.: Je bent af als je zit te dromen, de functie noemt van degene die jouw 
functie noemde (de voorzitter zegt derde lid en het derde lid kiest weer voorzitter), etc.
Te allen tijde is de leerkracht (die evt., meedoet) de SCHEIDSRECHTER!!!!!
Telkens als een leerling een fout maakt moet hij of zij opstaan en op de plek van het laatste lid gaan zitten. De andere 
leerlingen schuiven dus een stukje verder op naar de voorzitter. Is de voorzitter af, schuift de secretaris op naar die plek en is 
er dus een nieuwe voorzitter, secretaris en penningmeester. Het eerste lid wordt dan penningmeester. De duur van het spel 
hangt af van de betrokkenheid van de groep.

In de loop van de week mogen de leerlingen een briefje in de black box stoppen met daarop een onderwerp waarover ze 
willen discussiëren. Tijdens de vergadering kunnen één of meerdere onderwerpen uit de black box aan bod komen.

De leerkracht kan ook onderwerpen inbrengen in de Black Box. Gedacht kan worden aan morele dilemma’s, actuele thema’s 
uit het wereldnieuws en onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld de politiek, (sub)culturen etc….

Vergaderspel

Black Box
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Complimentenronde:
In de groepsvergadering kan ruimte gereserveerd worden voor een complimentenronde. Om daar een start mee te maken 
kan er gepraat worden over het feit dat niet veel mensen elkaar spontaan een compliment geven. Laat leerlingen vertellen 
over de complimenten die ze van anderen hebben gekregen of geef zelf voorbeelden. De vraag kan gesteld worden wie 
het fijn vindt om een compliment te ontvangen en welke complimenten als prettig ervaren zijn. Vervolgens mogen alle 
leerlingen een compliment aan een ander uitdelen. Wordt er iets gezegd dat minder leuk is, dan kan er samen nagedacht 
worden over een alternatief. Als een aantal leerlingen consequent niet aan bod komen om een compliment te ontvangen 
kan er gekozen worden om samen voor iedereen uit de groep een compliment te verzinnen. Ook is het mogelijk om de kring 
rond te gaan en iedereen een compliment voor zijn of haar buurman of buurvrouw te laten verzinnen.

Verkiezing leerling van de week / weekpluim:
Bij de verkiezing van de leerling van de week (de weekpluim) gaat het om de leerling die de afgelopen periode een 
waardevolle positieve bijdrage heeft geleverd aan de groep. 

Op een vaste plaats in het lokaal komt een vergaderboek te liggen. Voor het noteren van agendapunten voor de volgende 
vergadering en voorstellen en opmerkingen kan gebruik worden gemaakt van dit vergaderboek. In het vergaderboek kan 
iedereen zijn of haar ideeën en problemen kwijt.

Hierbij gelden wel een aantal vaste afspraken:
• Eerst vermeld je je naam.
• Je mag per week één agendapunt noteren in het vergaderboek waarvan je wilt dat het behandeld wordt tijdens de  

groepsvergadering.
• Naast elk idee of probleem is ruimte om oplossingen/aanvullingen te vermelden. Hier mag je op een positieve manier  

je voorstel noteren onder vermelding van je naam.

Door leerlingen hun naam te laten noteren zullen ze er goed over nadenken of ze hun inbreng aan de hele groep willen 
voorleggen. Omdat ze maar één idee of probleem mogen inbrengen wordt er nagedacht over de urgentie van de inbreng en 
zullen de leerlingen prioriteiten leren stellen.
Binnen de groep hoort sprake te zijn van wederzijds respect. Dit betekent dat elke persoon met respect wordt
behandeld en dat ideeën, gedachten en inbreng van iedereen worden geaccepteerd. 
Niet elke bijdrage hoeft bruikbaar te zijn. Bijdragen kunnen worden afgewezen, maar de persoon die de bijdrage heeft 
geleverd kan niet worden afgewezen.
Door het in gebruik nemen van een vergaderboek kan het zijn dat problemen die in de groep spelen aan gewicht verliezen 
omdat de leerlingen weten dat het probleem besproken zal worden in de eerstvolgende vergadering. Sommige problemen 
zullen al voor de vergadering opgelost worden doordat er een bruikbare oplossing genoteerd wordt in het vergaderboek.
De leerlingen zullen zich medeverantwoordelijk voelen voor het goed ten uitvoer brengen van ideeën en voorstellen. Ze 
hebben zelf een actieve inbreng in het proces. Het vergaderboek stimuleert leerlingen om na te denken over creatieve 
oplossingen. Ze zullen ervaren dat er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Door zaken te noteren leren ze om op een duidelijke 
manier hun inbreng te formuleren. Dit bevordert dat er ook in de vergadering duidelijk gecommuniceerd kan worden.

Complimenten

Vergaderboek



43

Onderstaande uitspraken kunnen dienen als basis voor een discussie over waarden en normen. Zijn er school specifieke 
afspraken die je ter discussie wilt stellen dan kun je deze eenvoudig toevoegen. 
Kopieer de uitspraken, lamineer ze en leg ze op de kop in het midden van de kring. De leerlingen mogen om de beurt een 
uitspraak pakken en hun mening geven over de stelling die er op staat. Vervolgens mogen de andere leerlingen reageren.

Discussie Waarden & Normen

Je moet tegen 
kritiek kunnen

Je moet anderen 
helpen

Je moet op 
school je mobiel 
inleveren bij de 

leerkracht

Je moet naar 
elkaar luisteren

Je moet altijd 
meedoen als 

anderen dat van 
je vragen

Je moet tegen 
een geintje 

kunnen

Je moet je eigen 
spullen opruimen

Je moet tegen je 
verlies kunnen

Je moet je pet 
afzetten tijdens 

de les
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Je mag lachen om 
een ander

Je mag 
samenwerken

Je moet stil zijn 
tijdens de les

Je moet doen wat 
de leerkracht van 

je vraagt

Je moet de deur 
achter je dicht 

doen

Je mag een 
geintje uithalen

Je mag boos zijn 
op de leerkracht

Je mag een 
afwijkende 

mening hebben

Je mag boos zijn 
op elkaar

Je mag de 
leerkracht 
verbeteren

Je mag elkaars 
spullen 

gebruiken

Je mag je 
eigen grenzen 

aangeven
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Je mag iemand 
negeren

Je wacht op 
elkaar als de 

pauze bel gaat

Je mag iemand 
laten uitpraten

Je mag 
leerkrachten 

aanspreken met 
“je” en “jij” 

Je mag 
voorzeggen

Je mag weigeren 
om met iemand 

samen te werken

Je mag zo gauw 
de bel gaat de les 

uitlopen

Je mag onder 
de les naar het 

toilet

Je mag de 
les te laat 

binnenkomen

Je mag liegen als 
je daarmee een 

ander helpt

Je mag 
“klikken”

Je mag jongere 
leerlingen 

klusjes voor je 
laten opknappen
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Een prettige sfeer op het plein kan gestimuleerd worden door het uitdelen van een pleinpluim. 
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom iemand een pleinpluim verdient: 
• Goed samenspelen
• Anderen helpen
• Anderen vragen mee te spelen
• Nooit ruzie maken…

Als de pleinpluim is uitgedeeld kunnen klasgenoten in een zonnestraal de reden zetten waarom zijn vinden dat de betreffende 
leerling de pleinpluim verdient.

PLEINPLUIM



PLEINPLUIM
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Een prettige sfeer in de groep kan gestimuleerd worden door het uitdelen van een weekpluim. 
Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom iemand een weekpluim verdient: 
• Goed doorwerken
• Anderen helpen
• Samenspelen / Anderen vragen mee te spelen
• Nooit ruzie maken…

Als de weekpluim is uitgedeeld kunnen klasgenoten in en rondom de duim de reden zetten waarom zijn vinden dat de 
betreffende leerling de weekpluim verdient. Hierna kan het formulier in de klas opgehangen worden. Als de leerlingen dan 
in de loop van de week nog meer positieve dingen willen vermelden is dat uiteraard mogelijk! 

WEEKPLUIM



WEEKPLUIM
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