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IK in de WIJ
“Wat een toffe klas”, zegt de ene (gym)leraar.
“Nou, ik kan er echt helemaal niks mee”, reageert de andere.
IK in de WIJ is voor ons een treffende metafoor voor het schrijven
van een boek over Groepsdynamisch Werken met klassen. Wij zijn
gefascineerd door de invloed van de groepsdynamiek op zowel het
individu als de groep en de impact hiervan op de omgeving.
TEKST IVO DOKMAN E.A.

Achtergrondinformatie:
Annemieke Poot: Heeft ALO
achtergrond. Op dit moment is zij
creatief strateeg en heeft ze ruime
ervaring in complexe bestuur, cultuur
en organisatievraagstukken gericht op
onderwijs en non profit organisaties.
Bruno Oldeboom: Is werkzaam
op Hogeschool Windesheim en
bezig met een promotieonderzoek
naar lerarenopleidingen en
klassenmanagement.
Roel van Beusekom: Heeft ruim 20
jaar ervaring als gedragstherapeut met
kinderen & jeugd en gespecialiseerd
in duiden en beïnvloeden van
probleemgedrag. Daarnaast is hij
werkzaam geweest op Calo Windesheim.
Ivo Dokman: Is als LO leraar werkzaam
geweest in het VO (LWOO t/m
Gymnasium), heeft 7 jaar op Calo
Windesheim gewerkt en is leraar
projectmanagement.

E

en (gym)leraar die bij de start van het
schooljaar snel alle leerlingen kent,
aandacht besteedt aan kennismaking
onderling en duidelijk is, zet een
belangrijke stap, maar dit is lang niet altijd het
recept voor een prettig draaiende groep. Dit is
het eerste artikel in een reeks. In dit artikel maak
je kennis met ons boek in vogelvlucht en de
uitgangspunten van Groepsdynamisch Werken. In
volgende artikelen zullen we telkens een thema
uitlichten en de verdieping aanbrengen.

lessen en voor het welbevinden van de leerlingen,
de (gym)leraar en het team. Als (gym)leraar en als
team heb je wel degelijk mogelijkheden om de
groepsdynamiek te veranderen. Maar dat bereik
je niet alleen met standaard trucjes! Juist het zicht
en daarmee vat krijgen op de groepsdynamiek
gaat helpen om de ongewenste of zelfs negatieve spiraal in een groep te keren. Maar wat is
daarvoor nodig? Hoe kun je de groepsdynamiek
beïnvloeden en zo een ongewenste sfeer in je
groep keren?

Voor wie is het boek IK in
de WIJ geschreven?

Wij willen graag eerst een goede ‘groepsdiagnose’ stellen voordat je aan de slag gaat met
het doen van een interventie. Groepsdynamisch
kijken leert ons symptomen en gedrag van
leerlingen in een ander, lees groepsdynamisch,
perspectief te zetten. Wij willen graag eerst zicht
krijgen op het totale plaatje, deze vanuit verschillende perspectieven bekijken en ons niet te snel
richten op de individuele leerling, alhoewel dit
wel voor de hand ligt binnen onze sterk geïndividualiseerde samenleving.

Het boek is geschreven voor studenten van de
lerarenopleidingen, groepsleerkrachten in het primair onderwijs, leraren in het voortgezet onderwijs, in het mbo en het hbo en onderwijsondersteunende professionals. Uiteraard zijn er door
de verschillen in leeftijd van de leerlingen en de
mate waarin er onderling wordt samengewerkt,
behoorlijke verschillen tussen primair, voortgezet,
middelbaar en hoger beroepsonderwijs, maar
de groepsdynamische principes komen altijd op
een soortgelijke wijze terug in alle klassen en
groepen. Datzelfde geldt voor andere contexten
waarin mensen samen werken of samen leven.
Denk aan teams van medewerkers, sportteams,
clubs, vriendengroepen, gezinnen, enzovoort. In
het boek kiezen we ervoor om de focus te leggen
op de dynamiek van de klas en de rol van de
leraar en het team daarin.

Groepsdynamisch
Werken met groepen

20

De interactie tussen leerlingen onderling en
de leraar wordt steeds vaker als een factor van
belang beschouwd voor het lukken of mislukken
van een les. Zicht en vat krijgen op de groepsdynamiek in een klas is dan ook, denken wij, een
belangrijke randvoorwaarde voor succesvolle
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Zicht en vat krijgen op de processen bij een klas
die niet lekker draait, heeft ook als doel dat
leraren de opgedane kennis en vaardigheden preventief leren inzetten bij toekomstige klassen. Als
je immers zicht en vat krijgt op de groepsdynamische principes kun je daar, ook al voorafgaand
aan nieuwe klassen en direct vanaf de start, je
voordeel mee doen en de sfeer positief proberen
te beïnvloeden.

Van een veilig leerklimaat naar
Possibility Atmosphere
Groepsdynamisch Werken streeft er naar om een
bijdrage te leveren aan het optimaliseren van een
veilig leer- en leefklimaat en richt zich met name
op de rol van de leraar, het team, de interactie
met de klas en de interactie tussen de leerlingen

‘Het bezoek aan de huisarts’ als metafoor.
Wanneer je met koorts en buikpijn naar de dokter gaat, wil je doorgaans graag dat
er uitgebreid en goed onderzoek wordt gedaan naar de oorzaak. Als de dokter zonder
onderzoek zegt: “Buikpijn en koorts, zegt u….? Laten we dan eerst de blindedarm maar
weghalen en kijken of dat het is”, wat zou dan je reactie zijn? Je laat je vast niet zomaar
opereren! Je wilt eerst zeker weten wat er aan de hand is en waar de buikpijn vandaan
komt. Pas als je dat weet wil je dat de meest logische actie ondernomen wordt. En
natuurlijk kan het zijn dat de buikpijn veroorzaakt wordt door een blindedarmontsteking,
maar zonder goede diagnose vooraf is een operatie toch zeker onverantwoord?
Misschien geeft de dokter direct een (hoge) dosis paracetamol. De koorts en de buikpijn
zullen mogelijk afnemen, maar of dan de kwaal echt verholpen is blijft natuurlijk de
vraag. Soms kan het echter nodig zijn om eerst de symptomen te onderdrukken. Bij hoge
koorts en veel pijn kan een paracetamol zeker verlichting bieden, maar verder onderzoek
blijft in de meeste gevallen toch noodzakelijk.

onderling. Daarbij staat de zogeheten Possibilty
Atmosphere (PA) centraal. Het gaat bij een PA om
het creëren van een sfeer waarin sprake is van
synergie en de samenkomst van de mensen een
verrijking is voor zowel elk individu, als voor de
groep als geheel. In het onderwijs betekent dat
bijvoorbeeld dat de regels en afspraken zorgen
voor duidelijkheid en structuur, dat de inhoud
aansluit bij het niveau van de leerling(-en) en
voldoende uitdagend is, en dat de onderlinge
relaties leiden tot een ‘1 + 1 = 3 situatie’. Dat wil
niet zeggen dat er nooit conflicten of spanningen zijn, maar wel dat het gaat om de vraag in
hoeverre er verschillen tussen leerlingen mogen
zijn en hoe er met conflicten en spanning wordt
omgegaan. elementen als op elkaar afstemmen,
in contact blijven en respect hebben voor elkaars
mening zijn daarbij belangrijk.


Het 4-balansmodel

Voor een leraar en onderwijsteam is het uitdagend om een goede Possibilty Atmosphere te
creëren. Het vinden van de juiste balans tussen
de inhoud van de les, de dynamiek in de klas en
een eigen lesgeefstijl kan behoorlijk complex zijn.

Uiteraard zijn een goede leeromgeving (lokaal,
temperatuur, inrichting et cetera), heldere regels
en afspraken, belangrijke randvoorwaarden (zie
hieronder het 4-balansmodel).

Onze aanpak
Wij gaan altijd samen met de (gym)leraar, een
docententeam en de ‘lastgevende klas(sen)’ aan
de slag. ‘Hands-on’ en praktijk gericht proberen we samen zicht en vat te krijgen op wat er
speelt in een klas, waarom dit zo is (motieven
van leerlingen) en wat er nodig is om het bij te
sturen. Overigens probeer je dit direct vanaf de
start van het jaar te voorkomen, maar er is geen
standaardrecept dat leidt tot een groep met
een goede Possibility Atmosphere. Als de eerste
‘symptomen’ van een onveilige of onprettige
groep zich voordoen gaan we gericht aan de slag.
Denk aan: veel onrust, chaos, pesten, ondermaats
presteren of te stille klassen.
We doen dat binnen Groepsdynamisch Werken
door onderstaande cyclus aan te houden.
1 In kaart brengen van de groepsdynamiek; waar
komen de ‘symptomen’ vandaan en welke
oorzaak ligt er aan ten grondslag.
2 Doel en Plan; als je weet wat er speelt is het
belangrijk om een doel te formuleren waar je,
samen met collega’s, planmatig mee aan de
slag gaat.
3 Interventie en Monitoren; concrete acties of
interventies worden (gezamenlijk door betrokken collega’s) ingezet en het effect er van wordt
gemonitord. Heeft het ook het effect dat je
beoogt. Volgen, bijsturen en aanscherpen waar
gewenst, is daarbij belangrijk.
4 Delen is vermenigvuldigen; na vier tot zes
weken blik je met de betrokken collega’s terug.
Het plan kan worden aangescherpt of bijgesteld, en de succeservaringen worden meegenomen voor vervolgen met de klas of de start
van een nieuwe groep. Op die manier wordt
het onderdeel van je preventieve aanpak en je
professionalisering als leraar.

We gebruiken de term ‘leraar’. Dit kan ook de groepsleerkracht
of (vak-)docent zijn en zowel een mannelijke, als een vrouwelijke
leraar. Dat laatste geldt ook voor begrippen als: ‘leerling’, ‘directeur’,
‘collega’, ‘ondersteuner’, ‘hulpverlener’, ‘ouder’, enzovoorts.

1
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Contact
i.dokman@lving.nl

Fotograaf
Fostfotografie

Kernwoorden
groepsdynamisch werken, veilig
leerklimaat, 3D sociogram
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Figuur: Het Kijkschema en 3D-sociogram
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