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Wat is groepsdynamisch 
onderwijs?

“Wij ondersteunen het realiseren van een opbrengstgerichte cultuur, van leerling tot 

bestuur.”

Groepsdynamisch onderwijs is een integrale duurzame 

aanpak om kindwaardig en kwalitatief goed onderwijs 

te realiseren. Groepsdynamisch onderwijs biedt een 

gedegen kader om onderwijsontwikkelingen als 

bijvoorbeeld Passend Onderwijs en Opbrengstgericht 

Werken tot een succes te maken. 

Groepsdynamisch onderwijs is sinds 2005 door M&O-

onderwijsadvies in de praktijk ontwikkeld, waarbij 

gebruik gemaakt is van belangrijke onderwijs- en 

organisatietheorieën. Het toepassen van inzichten uit 

de moderne evolutiepsychologie, neuropsychologie en 

sociologie in onderwijssituaties leidt tot gemotiveerde 

leerlingen, hogere opbrengsten en tevreden ouders en 

leerkrachten. 

Groepsdynamische leerkrachten zijn de beste 

ambassadeurs van dit onderwijs.

Groepsdynamisch onderwijs werkt vanuit drie 

invalshoeken: 

- Sociaal Sterke Groep: socialisering van de groepen 

- Full Speed Leren: verhoging motivatie en zelfsturing 

van leerlingen 

- Sterk Team: afstemming tussen leerkrachten 

Voor leerkrachten die een hulpvraag hebben ten 

aanzien van het functioneren van hun groep hebben wij 

“Aanpak Moeilijke Groep” ontwikkeld.

Groepsdynamisch onderwijsproducten

Groepsdynamisch onderwijs is een integrale samenhangende aanpak. 

De volgende producten zijn beschreven: 

- Sterk Team

- Sociaal Sterke Groep

- Full Speed Leren 

- Aanpak Moeilijke Groep 

Al deze producten zijn opbrengstgericht. Het is ook mogelijk om een product afzonderlijk op school in te 

voeren.“Aanpak Moeilijke Groep” ontwikkeld.
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Sterk Team

Een team kan de behoefte hebben om de 

samenwerking te verbeteren. De groepsdynamische 

aanpak “Sterk Team” geeft concreet en effectief vorm 

aan de samenwerking en afstemming binnen een team. 

Sterk Team is een duurzame aanpak om de 

samenwerking in een team te verbeteren. 

Sterk Team is onderdeel van integrale 

schoolontwikkeling. Sterk Team is de voorwaarde om 

“Sociaal Sterke Groep” en “Full Speed Leren” succesvol 

in te voeren.  Sterk Team stemt af in 6 stappen:

 

1. Prioriteren en doelgericht werken 

Het team kiest de teamsamenwerking als verbeterpunt 

en maakt daar tijd voor vrij. Deze keuze wordt 

planmatig en doelgericht uitgewerkt. Het doel van deze 

keuze is, om in een latere fase, onderwijsverbeteringen 

door te kunnen voeren. 

2. Visie 

De visie op samenwerking van groepsdynamisch 

onderwijs is de professionele cultuur. 

3. De kern: werken met groepsdynamiek 

Belangrijke aspecten van de groepsdynamiek zijn: het 

teamprofiel en de rol van de leider in de groep. 

4. Afstemmen op gedragsniveau met vormkracht 

Het bijzondere van gdo is dat vormen en routines op 

elkaar afgestemd worden. Een belangrijke vorm is het 

“groene” bouwoverleg. Dit overleg vormt het hart van 

de professionele cultuur. Groen staat voor reflectie en 

ontwikkeling. Een deelteam heeft een vaste werkwijze. 

Iedereen participeert in gelijke mate. Er ontstaat 

afstemming en vooruitgang in onderwijs- en leergedrag 

bij leerkrachten en leerlingen. 

5. De Sterke Leerkracht 

Vanuit het groene team- en bouwoverleg wordt 

leerkrachtengedrag versterkt door gemeenschappelijk 

onderwijsvormen en routines. 

6. De opbrengsten Sterk Team 

- het team heeft een visie op samenwerking 

- alle leerkrachten reflecteren met elkaar 

- het team past de spelregels van de professionele 

cultuur toe 

- leerkrachten leren reflecteren 

- effectief “groen” overleg met zichtbare opbrengsten 

- het team past het model oudergesprekken toe 

- eerste kennismaking met het coachingsmodel 

Het invoeringstraject Sterk Team 

Het invoeringstraject Sterk Team omvat enkele 

studiedagen of studiemiddagen om bovenstaande 

doelen te realiseren. Het invoeringstraject wordt op 

maat gemaakt naar de behoefte en mogelijkheden van 

de school. De school bepaalt hoe lang men over het 

invoeringstraject doet. In een jaar tijd is het mogelijk 

Sterk Team op basisniveau in te voeren. 

“Sterk Team realiseert een afgestemd team met hoge opbrengsten”
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Sociaal Sterke Groep

Sociaal Sterke Groep legt een basis voor een 

gemeenschappelijke pedagogische aanpak van 

basisschool, voorschoolse, tussenschoolse en 

naschoolse opvang. Sociaal Sterke Groep stemt af met 

behulp van gemeenschappelijke vormen en routines op 

gedragsniveau. Het opheffen van onrechtvaardigheid 

bij het oplossen van ruzies en versterking van positief 

groepsgedrag als basis voor versterking van persoonlijk 

gedrag leidt op korte termijn tot 80% minder ruzie en 

een prettig omgangsklimaat. Het resultaat van Sociaal 

Sterke Groep is tevreden kinderen, leerkrachten en 

ouders. Een sterke basis voor leren! 

De belangrijkste kenmerken van Sociaal Sterke Groep

- Sociaal Sterke Groep is een integrale duurzame aanpak 

om een prettig omgangsklimaat te scheppen. 

- Sociaal Sterke Groep legt een basis voor een 

gemeenschappelijke pedagogische aanpak tussen 

basisschool, voorschoolse, tussentijdse en naschoolse 

opvang. 

- Sociaal Sterke Groep maakt het mogelijk dat 

leerkrachten en ouders betere partners in de opvoeding 

kunnen zijn. 

- Sociaal Sterke Groep is de voorwaarde voor 

taakgericht werken (Full Speed Leren) in de groepen 

- Sociaal Sterke Groep is samen met Full Speed 

Leren en Sterk Team een garantie voor een 

positief omgangsklimaat met nauwelijks nog 

gedragsproblemen.

Hoe werkt Sociaal Sterke Groep?

Sociaal Sterke Groep bespreken we de 4 

kernonderdelen, het invoeringstraject, een overzicht 

van materialen en de wijze van afstemming binnen een 

team.

De onderdelen van Sociaal Sterke Groep

Effectieve conflicthantering 

Dit is een samenhangend systeem van regels en 

afspraken om correct en prettig met elkaar om te 

gaan. De kern van de effectieve conflicthantering is het 

groepsdynamische conflictgesprek.

Sociokring 

De sociokring is het hart van de socialisering. 

Belangrijk hierbij is het gezamenlijke moment in de 

week op school van de sociokring. Voor kinderen zijn 

aansprekende hulpmiddelen hierbij het verbeterbord 

en de gouden doos. De sociokring maakt het werken 

met een methode overbodig. Kinderen en leerkracht 

brengen zelf actief thema’s (verbeterpunten) in. 

Het sociobord 

Het sociobord is in wezen een gematerialiseerd 

sociogram. Dit is een krachtig en eenvoudig hulpmiddel 

om het spelgedrag van kinderen te verrijken. Kinderen 

zijn hierbij actief betrokken. Deze werkwijze geeft ook 

vaak aanleiding om de speelplaats met behulp van de 

kinderen beter in te richten. 

Het in- en uitgaan op school 

Sociaal Sterke Groep besteedt expliciet aandacht aan 

het in- en uitgaan op school, omdat dit vaak een bron 

is van onrust en oorzaak van conflicten. Door op een 

kindwaardige en groepsdynamische wijze het in- en 

uitgaan op school te regelen, ontstaat er meer rust en 

versterking van de prettige omgang op school.

De materialen

De volgende materialen spelen Sociaal Sterke Groep 

een rol:

1. Werkboek

In het werkboek wordt Sociaal Sterke Groep uitgelegd 

en eigen gemaakt door het team.

2. PowerPoint presentatie voor kinderen

De informatie voor de kinderen. De presentatie is ook te 

gebruiken voor nieuwe leerkrachten en invallers.

3. Ouderboekje

Informatie voor ouders.

“Sociaal Sterke Groep realiseert een positief omgangsklimaat!” 
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Sociaal Sterke Groep

4. Poster met de drie omgangsregels

Deze hangen in de gemeenschappelijke ruimte en in 

elke groepen.

5. Enkele hulpmiddelen

gouden doos, verbeterbord en sociobord

De zes fases 6 van afstemming (hexagram)

1. Prioriteren en doelgericht werken 

Het team kiest om het sociaal klimaat als 

verbeteringsonderwerp centraal te stellen en maakt 

daar tijd voor vrij. Deze keuze wordt planmatig en 

doelgericht uitgewerkt. 

2. Visie op omgang 

Alle betrokken partijen (leerlingen, leerkrachten en 

ouders) op school hebben een gemeenschappelijke 

visie ten aanzien van prettige omgang. Deze waarden 

worden met behulp van pictogrammen en gesprekken 

gedeeld.

 

3. De kern van gdo is werken met groepsdynamiek 

Groepsdynamisch onderwijs werkt met 

groepsdynamiek om een evenwicht tussen de behoefte 

van de groep en de behoefte van de persoon te 

realiseren. 

4. Het opheffen van twee onrechtvaardigheden 

Sociaal Sterke Groep heft twee onrechtvaardigheden op 

die van grote invloed zijn op de motivatie van kinderen 

en versterkt positief gedrag waardoor negatief gedrag 

uitdooft. 

- Onrechtvaardigheid bij het oplossen van ruzies 

Groepsdynamisch onderwijs heeft ontdekt, dat 80% 

van de ruzies veroorzaakt wordt door onrechtvaardig 

handelen bij het oplossen van ruzies. Dit lost Sociaal 

Sterke Groep op met Effectieve Conflicthantering, een 

samenhangend systeem van regels en afspraken om 

correct en prettig met elkaar om te gaan. 

Ook maakt groepsdynamisch onderwijs gebruik van 

neuropsychologische en evolutionaire psychologische 

inzichten. O.a. het respecteren van de wetten van de 

groep en duidelijk leiderschap zijn belangrijke aspecten 

die een rechtvaardige omgang bevorderen. 

- Onrechtvaardigheid bij het geven van complimenten 

Vaak krijgen kinderen met gedragsproblemen 

meer aandacht dan de stille kinderen. Dit leidt tot 

demotivatie in de groep. Door op een rechtvaardige 

manier belonen van positief gedrag bij alle kinderen, 

ontstaat vanzelf een prettig omgangsklimaat. 

5. Versterking positief groepsgedrag en positief persoonlijk 

gedrag 

Binnen groepsdynamisch onderwijs is het belangrijk 

dat de leerkracht een groep op een positieve manier 

socialiseert. Het versterken van positief groepsgedrag 

is de basis voor het positief versterken van persoonlijk 

gedrag. De sociokring is een voorbeeld van 

groepssocialisering. 

6. De synthese: een rechtvaardige positieve 

complimentenhuishouding 

Met behulp van een rechtvaardige positieve 

complimentenhuishouding heft Sociaal Sterke Groep de 

twee onrechtvaardigheden op en versterkt het positief 

groepsgedrag. 

Bij invoering van Full Speed Leren (taakgericht werken) 

wordt de groepsdynamische complimentenhuishouding 

nog verder versterkt en geïntegreerd in het lesgeven. 

Een ander voordeel van deze werkwijze is dat er 

minder expliciet gesocialiseerd hoeft te worden bij 

kinderen met gedragsproblemen er is dus meer tijd voor 

onderwijs. 

Afstemmen op gedragsniveau met vormkracht 

Het bijzondere van gdo is dat het afstemt met 

gemeenschappelijke vormen en routines. Daardoor is 

voor iedereen binnen de schoolgemeenschap duidelijk 

wat de afspraken zijn. Dit schept voorspelbaar gedrag 

en dit is de basis voor een veilig klimaat. Met behulp 

van de gemeenschappelijke vormen en routines 

kunnen leerkrachten veel sneller van elkaar 

leren (Sterk Team) en dit versnelt het proces 

van invoering en is er minder 

ondersteuning van externen nodig. 
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Sociaal Sterke Groep

De Sterke Leerkracht 

Een Sterke Leerkracht is een leerkracht die samen 

met de collega’s de gemeenschappelijk vormen en 

routines van Sociaal Sterke Groep eigen maakt en deze 

versterkt met zijn of haar persoonlijke kwaliteiten. Een 

Sterke Leerkracht socialiseert de kinderen door zelf het 

voorbeeld te geven en door het expliciet aanleren van 

het gewenste gedrag. 

Een leerkracht kan zich door de gemeenschappelijke 

routines gebonden voelen en zich minder vrij voelen. In 

de praktijk krijgt de leerkracht echter veel meer vrijheid 

daarvoor terug. Groepsdynamisch onderwijs noemt dit 

de gdo-paradox! 

 

Hoge opbrengsten 

Sterke Groep genereert hoge opbrengsten. Een zeer 

belangrijk resultaat is dat er meer rust is op school. Zie 

verder opbrengstgericht werken.

Opbrengstgericht werken 

Gdo genereert de volgende opbrengsten. 

- in betrekkelijk korte tijd minimaal 80% minder ruzie 

- geen ruzies van de pauzes meer in de groep (meer tijd 

voor onderwijs) 

- een afgestemd team (Sterk Team) 

- een prettig omgangsklimaat dat zichtbaar is in de hele 

schoolgemeenschap 

- een kind dat het gewenste gedrag kan aangeven en 

laten zien 

- vermindering van gedragsproblemen (in combinatie 

met de aanpak Full Speed Leren zijn er nauwelijks nog 

gedragsproblemen op school) 

- een positieve ouderavond met ouders en leerkrachten 

samen.

Meetinstrumenten 

Sociaal Sterke Groep maakt gebruik van eenvoudige 

meetinstrumenten om de opbrengsten te meten zoals 

de OK-thermometer voor kinderen en ouders. De 

leerkracht kan op deze manier meteen reageren als iets 

niet goed gaat. 

Een simpel instrument voor de directeur is de OK – 

groepsthermometer op kantoor (onderdeel van het 

dashboard). Hier ziet de directeur in een oogopslag 

hoe het omgangsklimaat is van elke groep. Van dit 

instrument gaat een positief stimulerende werking uit 

voor de hele school. 

 

Het invoeringstraject Sociaal Sterke Groep 

Voor de kinderen heet het project: “Prettig omgaan 

met elkaar”. De invoering van Sociaal Sterke Groep op 

basisniveau duurt 1 jaar. De volgende activiteiten vinden 

hierbij plaats: 

 Twee studiedagen

Het team start met twee studiedagen om het systeem 

eigen te maken en een invoeringsplan te maken. 

Het project “Prettig omgaan met elkaar” start met 

het ritueel: “De oude koeienverbranding” Vanaf dat 

moment gelden voor altijd de afspraken en regels voor 

kinderen, leerkrachten en ouders. 

 Enkele teambijeenkomsten

Daarnaast zijn er enkele teambijeenkomsten om te 

evalueren en te verfijnen, de sociokring te verdiepen en 

het sociobord in te voeren. Belangrijk hierbij is dat het 

team met elkaar reflecteert in de bouwvergaderingen 

over eventuele invoeringsproblemen (Sterk Team).

Enkele ondersteuningsbijeenkomsten voor het 

managementteam

Verder zijn er enkele bijeenkomsten voor het 

managementteam om het proces goed aan te sturen 

en te implementeren. Hierbij wordt er van uitgegaan 

dat de ib-er ook betrokken is bij het invoeringsproces. 

De hoeveelheid ondersteuning kan verder voor iedere 

school op maat gemaakt worden.

 

Ouderavond

Bij Sociaal Sterke Groep wordt na enkele maanden 

van invoering een ouderavond georganiseerd. Deze 

ouderavond staat het succes van deze aanpak en 

gesprek tussen ouders en leerkrachten over hun 

kinderen centraal.
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Sociaal Sterke Groep

Voorschoolse en tussentijdse en naschoolse opvang

Sociaal Sterke Groep vindt het belangrijk dat er sprake 

is van een afgestemde pedagogische aanpak binnen 

de hele schoolgemeenschap. Sociaal Sterke Groep 

biedt hiervoor een uitstekend kader. In overleg met de 

betrokken instanties kan er een samenhangend plan 

gemaakt worden. Groepsdynamisch heeft een aanbod 

op maat om overblijfkrachten te scholen in Sociaal 

Sterke Groep.

Leernetwerk en Sociaal Sterke Groep 

Groepsdynamisch onderwijs is er opgericht om 

gdo-scholen in een regio samen te laten werken in 

leernetwerken. De ervaring leert dat dit vruchtbaar 

werkt, omdat een gdo-leernetwerk dezelfde taal 

spreekt en dezelfde concepten hanteert. Scholen 

kunnen daardoor veel gemakkelijker van en met elkaar 

leren. 

Zijn er voldoende scholen in een gebied dan neemt 

groepsdynamisch onderwijs initiatief om te komen tot 

een leernetwerk. Een leernetwerk is goede garantie 

voor continuïteit, duurzaamheid en groei op de 

afzonderlijke scholen. 
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Full Speed Leren

Elke leerkracht wil graag een taakgericht leerklimaat 

en zelfstandige leerlingen. In elke klas zitten kinderen 

die niet doorwerken en zich te afhankelijk opstellen. 

Leerkrachten doen daar veel om dit te voorkomen, 

maar dit lukt niet altijd. Het niet taakgericht werken is 

een belangrijke oorzaak van te lage opbrengsten in een 

groep. Groepsdynamisch onderwijs laat zien dat elk 

kind in de groep taakgericht kan werken! 

Groepsdynamisch onderwijs realiseert dit met de 

aanpak Full Speed Leren. Groepsdynamisch onderwijs 

kiest voor het woord “Full Speed Leren”, omdat 

taakgericht werken een belangrijke factor is om de 

opbrengsten op peil te houden en te kunnen verhogen. 

Behalve taakgericht werken is Full Speed Leren 

ook gericht op bevorderen van de zelfsturing, het 

aanleren van vaardigheden, kennis en inzichten 

bij taal en rekenen. Full Speed Leren doet dit met 

de volgende drie aanpakken: een rechtvaardige 

positieve complimentenhuishouding, het gdo-

klassenmanagement en het gdo-lesmodel. 

 De belangrijkste kenmerken van Full Speed Leren 

zijn: 

- Full Speed Leren is een duurzame aanpak om een 

taakgericht werkklimaat te scheppen. 

- Full Speed leren bevordert zelfsturing op maat bij alle 

kinderen. 

- Full Speed Leren is de voorwaarde om inhoudelijk 

goed onderwijs te kunnen geven. 

- Full Speed Leren heeft een grote zorgbreedte voor 

zowel de zwakkere en de meerbegaafde leerlingen. 

- Full Speed Leren brengt op een evenwichtige manier 

de 4 leerkrachtrollen: leider-controller, docent-acteur, 

regisseur-planner en begeleider-coach tot ontwikkeling. 

De leerkracht staat daardoor boven de methode. 

- Full Speed Leren voorkomt gedragsproblemen en 

onderwijsachterstanden. 

- Full Speed Leren is onderdeel van een integrale 

schoolaanpak waarbij teamontwikkeling (“Sterk Team”) 

en de sociaal-emotionele ontwikkeling (“Sociaal Sterke 

Groep”) een sterke basis leggen voor Full Speed Leren.

 Full Speed Leren stemt af in 6 stappen (hexagram): 

 

1. Prioriteren en doelgericht werken 

Het team kiest om Full Speed Leren als 

verbeteringsonderwerp centraal te stellen en maakt 

daar tijd voor vrij. Deze keuze wordt planmatig en 

doelgericht uitgewerkt. 

2. Missie en visie op onderwijs 

De missie van groepsdynamisch onderwijs is 

kindwaardig onderwijs. De visie van groepsdynamisch 

onderwijs is een synthese tussen oude en nieuwe 

leren. Met behulp van de zgn. kadervisie wordt deze 

visie vorm gegeven. De groepsdynamische visie komt 

tot uitdrukking in de vier gdo-leerkrachtrollen: leider-

controller, docent-acteur, regisseur-planner en de 

begeleider-coach. 

3. De kern: werken met groepsdynamiek 

Groepsdynamisch onderwijs werkt met 

groepsdynamiek om een evenwicht te realiseren 

tussen de behoeftes van de groep en de behoeftes van 

de persoon. Twee aspecten van groepsdynamiek zijn 

belangrijk: rechtvaardigheid en positief belonen van 

groepsgedrag. 

4. Full Speed Leren heft twee onrechtvaardigheden op 

Full Speed Leren heft twee onrechtvaardigheden op die 

van grote invloed zijn op de motivatie van kinderen. 

- Onrechtvaardigheid bij het werken aan de taak 

Groepsdynamisch onderwijs heeft ontdekt, dat 

sommige kinderen niet doorwerken, omdat er kinderen 

zijn die bij de taakuitvoering worden voorgetrokken. 

Kinderen die goed zijn, mogen als de taak af is leuke 

dingen doen. De minder goede leerlingen komen daar 

heel weinig of niet aan toe. De rode weektaak  heft deze 

onrechtvaardigheid op.

“Full Speed Leren realiseert een taakgericht zelfsturend werkklimaat.” 
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Full Speed Leren

- Onrechtvaardigheid bij het geven van complimenten 

Kinderen met gedragsproblemen of kinderen die niet 

doorwerken krijgen vaak meer aandacht dan de stille 

kinderen. Dit leidt tot demotivatie in de groep. Door 

bij alle kinderen op een rechtvaardige manier positief 

gedrag te belonen, ontstaat vanzelf een taakgericht 

werkklimaat.

5. Versterking van positief groepsgedrag en van positief 

persoonlijk gedrag 

Het is belangrijk, dat de leerkracht een groep op een 

positieve manier benadert. De groepssocialisering is de 

basis voor het positief versterken van persoonlijk gedrag 

binnen de groep. 

6. De synthese: een rechtvaardige positieve 

complimentenhuishouding 

Full Speed Leren heft met behulp van een rechtvaardige 

positieve complimentenhuishouding de twee 

onrechtvaardigheden op en versterkt het positief 

groepsgedrag. Het gevolg is een grote taakgerichtheid 

bij ieder kind. 

Een ander voordeel van Full Speed Leren en “Sociaal 

Sterke Groep” is dat er minder expliciet gesocialiseerd 

hoeft te worden bij kinderen met gedragsproblemen. Er 

is dus meer tijd voor onderwijs! 

Afstemmen op gedragsniveau met vormkracht 

Het bijzondere van gdo is dat het afstemt met 

gemeenschappelijke vormen en routines. Voorbeelden 

hiervan zijn: het gdo-klassenmanagement en het gdo-

lesmodel. Daardoor ontstaat een doorgaande lijn in de 

school. Leerkrachten kunnen bovendien met behulp van 

de gemeenschappelijke vormen en routines veel sneller 

van elkaar leren (“Sterk Team”). 

De Sterke Leerkracht 

Een Sterke Leerkracht is een leerkracht die samen met 

de collega’s de gemeenschappelijk vormen en routines 

van Full Speed Leren eigen maakt en deze versterkt met 

zijn of haar persoonlijke kwaliteiten. 

Een leerkracht kan door de gemeenschappelijke 

routines het gevoel hebben, zich minder vrij te voelen. 

Dit gevoel wordt aangeduid met “de gdo-paradox”. 

De praktijk leert echter dat de leerkracht op den duur 

veel meer keuzevrijheid krijgt. De leerkracht heeft 

bijvoorbeeld meer tijd voor observatie en coaching als 

alle kinderen taakgericht en zelfstandig werken. 

Full Speed Leren genereert hoge opbrengsten 

- alle kinderen werken minimaal 80% van de 

zelfstandige taaktijd bij taal en rekenen 

- hoge mate van zelfsturing bij alle kinderen 

- onderwijs op maat voor ieder kind 

- een rustige werksfeer op school 

- hoge opbrengsten bij taal en rekenen

Meetinstrumenten 

Gdo maakt gebruik van datamuren en dashboarden om 

de opbrengsten inzichtelijk weer te geven op groeps- en 

schoolniveau. 

Een belangrijk meetinstrument is het dashboard 

van de directie. Belangrijke data zijn: de schoolscore 

motivatie, de schoolscore Full Speed Leren en 

de cito-scores. Hoe hoger het percentages op de 

schoolscores hoe gemotiveerder en meer taakgericht 

alle leerlingen werken. Dit zijn de voorwaarden voor 

hoge opbrengsten bij taal en rekenen. Met behulp van 

de datamuur kan de ontwikkeling van een groep en van 

de leerlingen gevolgd worden. Heeft een kind een te 

lage motivatiescore bij een vak, dan wordt onmiddellijk 

overgegaan tot actie. Binnen groepsdynamisch 

onderwijs zijn voldoende middelen om op korte termijn 

de motivatie te verhogen.

Full Speed Leren bestaat uit de volgende onderdelen 

- Een rechtvaardige positieve 

complimentenhuishouding 

Dit is een samenhangende werkwijze om groepsgedrag 

en persoonlijk gedrag positief te versterken.

- Gdo-klassenmanagement 

Het gdo-klassenmanagement bestaat eveneens uit 

een aantal samenhangende onderdelen, waardoor het 

mogelijk wordt dat kinderen taakgericht en

 zelfstandig werken. Belangrijke aspecten zijn

 o.a. rode weektaak, leerling-agenda en het 

basistaakbord.
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Full Speed Leren

- Het gdo-lesmodel 

Het gdo-lesmodel zorgt ervoor dat de leerkracht in staat 

is op een evenwichtige wijze zijn vier leerkrachtrollen: 

leider-controller, docent-acteur, regisseur-planner en 

begeleider coach uit te voeren. De leerkracht staat op 

deze manier boven de methode en heeft de vrijheid om 

de juiste dingen te doen. 

 Het invoeringstraject Full Speed Leren 

Het invoeringstraject Full Speed Leren omvat 

een aantal studiedagen, teambijeenkomsten, 

managementondersteuning en observaties in de groep. 

Het invoeringstraject wordt op maat gemaakt naar de 

behoefte en mogelijkheden van de school. De school 

bepaalt hoe lang men over het invoeringstraject doet. 

In een jaar tijd is het mogelijk Full Speed Leren op 

basisniveau in te voeren. 

Groepsdynamische leernetwerken 

Groepsdynamisch onderwijs is er opgericht om 

gdo-scholen in een regio samen te laten werken in 

leernetwerken. De ervaring leert dat dit vruchtbaar 

werkt, omdat een gdo-leernetwerk dezelfde taal 

spreekt en dezelfde concepten hanteert. Scholen 

kunnen daardoor veel gemakkelijker van en met elkaar 

leren. 

Zijn er voldoende scholen in een gebied dan neemt 

groepsdynamisch onderwijs initiatief om te komen tot 

een leernetwerk. Een leernetwerk is goede garantie 

voor continuïteit, duurzaamheid en groei op de 

afzonderlijke scholen.
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Aanpak moeilijke groep

Het kan een leerkracht overkomen dat hij of zij voor 

een jaar een moeilijke groep heeft. Een moeilijke groep 

vergt veel energie. Voor een leerkracht kan het wel 

eens teveel worden. Groepsdynamisch onderwijs vindt 

dat het niet zo ver hoeft te komen. Groepsdynamisch 

onderwijs heeft een aanpak die op korte termijn 

succesvol is. 

Groepsdynamisch onderwijs zoekt de oorzaak van een 

moeilijke op de eerste plaats in de groepsdynamiek 

en niet bij de leerkracht of de kinderen. In de 

groepsdynamiek spelen drie belangrijke bronnen van 

demotivatie een rol: 

- onrechtvaardig handelen bij het oplossen van ruzie 

- onrechtvaardig handelen bij de taakuitvoering 

- onvoldoende onderwijs op maat 

Doordat een moeilijke groep groepsdynamisch 

niet in evenwicht is, spelen deze drie bronnen van 

demotivatie een grotere rol dan in een doorsnee groep. 

Vaste routines en communicatiepatronen van de 

leerkracht kunnen voor een moeilijkere groep tekort 

gaan schieten. Doordat groepsdynamisch onderwijs 

de demotivatiebronnen omzet in motivatiebronnen 

ontstaan er nieuwe routines voor de leerkracht en 

leerlingen, waardoor er een prettig taakgericht klimaat 

ontstaat. 

 De belangrijkste kenmerken van Aanpak Moeilijke 

Groep zijn: 

- Aanpak Moeilijke Groep realiseert en socialer 

omgangsklimaat in de groep. 

- Aanpak Moeilijke Groep bevordert meer zelfsturing 

van de leerlingen in de groep. 

- Aanpak Moeilijke Groep realiseert meer onderwijs op 

maat. 

- Aanpak Moeilijke Groep verhoogt de taakgerichtheid 

van de leerlingen 

- Aanpak Moeilijke Groep versterkt de 4 

leerkrachtrollen: leider-controller, docent-acteur, 

regisseur-planner en begeleider-coach, waardoor de 

leerkracht en de groep samen beter gaan functioneren. 

- Aanpak Moeilijke Groep is een curatieve aanpak. 

(Groepsdynamisch onderwijs werkt principieel 

preventief met de aanpakken “Sterk Team”, “Sociaal 

Sterke Groep”en Full Speed Leren”. Daardoor voorkomt 

groepsdynamisch onderwijs dat er moeilijke groepen 

op school ontstaan.) In geval van hoge nood is een 

curatieve aanpak verantwoord.

 Aanpak Moeilijke Groep bestaat uit de volgende 

onderdelen: 

 Verkorte invoering “Sociaal Sterke Groep 

In de moeilijke groep wordt verkort en aangepast op 

groepsniveau “Sociaal Sterke Groep” ingevoerd. Voor 

kinderen heet dit “Prettig omgaan met elkaar”.

 

Een rechtvaardige positieve complimentenhuishouding

Een aantal elementen van de rechtvaardige positieve 

complimentenhuishouding wordt ingevoerd. Welke 

elementen dit zijn is afhankelijk van de behoeften van 

de leerkracht en de groep. 

Gdo-klassenmanagement 

Het gdo-klassenmanagement bestaat eveneens uit 

een aantal samenhangende onderdelen, waardoor 

het mogelijk wordt dat kinderen meer taakgericht 

en zelfstandig werken. Welke elementen dit zijn, is 

eveneens weer afhankelijk van de behoefte van de 

leerkracht en leerlingen. 

Het gdo-lesmodel 

Het gdo-lesmodel zorgt ervoor dat de leerkracht in staat 

is op een evenwichtige wijze zijn vier leerkrachtrollen: 

leider-controller, docent-acteur, regisseur-planner 

en begeleider coach kan uitvoeren. Daardoor is het 

mogelijk dat leerkracht beter contact maakt en 

communiceert met de groep.

“Een moeilijke groep, dat hoeft niet!” 
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Aanpak moeilijke groep

 Het invoeringstraject Aanpak Moeilijke Groep 

 Begeleidingsgroepje 

Rond de leerkracht(en) van de moeilijke groep wordt 

een begeleidingsgroepje geformeerd. In deze groep 

zitten ook de directeur en/of ib-er, en eventueel 

aangevuld een of meerdere collega’s. Deze groep 

motiveert en ondersteunt de leerkracht met de 

invoering. 

De rol van de leerkracht(en) 

Omdat er sprake is van een curatieve aanpak en 

erop korte tijd resultaten geboekt moeten worden 

is er minder tijd voor de achtergronden van 

groepsdynamisch onderwijs. De leerkracht moet 

de bereidheid hebben om bepaalde zaken op goed 

vertrouwen in te voeren. 

 

Aantal bijeenkomsten 

In principe zijn er 6 bijeenkomsten om de basisaanpak 

Moeilijke Groep te introduceren. Het is ook mogelijk 

dat de adviseur in de groep iets voordoet of uitlegt. 

Dit versnelt de invoering. De directeur evalueert de 

opbrengsten van de aanpak en besluit of er eventuele 

nog meer bijeenkomsten nodig zijn. 

Het gdo-lesmodel 

Het gdo-lesmodel zorgt ervoor dat de leerkracht in staat 

is op een evenwichtige wijze zijn vier leerkrachtrollen: 

leider-controller, docent-acteur, regisseur-planner 

en begeleider coach kan uitvoeren. Daardoor is het 

mogelijk dat leerkracht beter contact maakt en 

communiceert met de groep. 

 

Opbrengsten 

De hoogste opbrengsten worden behaald met 

groepsdynamisch onderwijs met de preventieve 

integrale aanpak. Bij een curatieve aanpak is het echter 

wel mogelijk substantiële verbeteringen te realiseren. 

De opbrengsten van dit traject zijn: 

- een correcte en prettige omgang in de groep 

- minder gedragsproblemen 

- de groep is taakgerichter 

- meer onderwijs op maat 

- de groep is zelfstandiger 

- de leerkracht heeft meer gereedschappen tot zijn 

beschikking 

- meer rust in de groep! 
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Referenties

Wilt u informatie uit de praktijk? Bel naar deze GDO-scholen. 

Voor meer informatie over groepsdynamisch onderwijs kunt u 

onderstaande personen bellen. Zij zijn graag bereid om u over 

groepsdynamisch werken te vertellen: over hun start, over hun 

praktijk, over hun ontwikkeling en over hun successen.

 

Willibrordusschool, Obbicht.

Contactpersonen: de heren Math Kentgens en Maurice Thelen.

Telefoon 046 – 4855189.

Een school waar de zelfsturing bij kinderen sterk ontwikkeld is 

en waar Sociaal Sterke Groep succesvol is ingevoerd.

Avonturijn, locatie Urmond.

Contactpersoon: de heer Roger Soons.

Telefoon 046 – 4260656.

Avonturijn, locatie Berg aan de Maas.

Contactpersoon: mevrouw Belinda Mains.

Telefoon 046 – 4260655.

Een school die in twee jaar een grote verandering tot stand 

heeft gebracht waardoor alle kinderen gemotiveerd werken.

Basisschool Jan Peters, Roosteren.

Contactpersoon: de heer Wil Notten.

Telefoon 046 – 4491120.
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Concepten kindwaardig 
onderwijs

De missie van groepsdynamisch onderwijs is 

kindwaardig onderwijs van hoge kwaliteit. Deze 

kwaliteit heeft betrekking op de wijze van socialisering 

van kinderen en de didactische inrichting van de 

groepen, waardoor hoge opbrengsten bij taal, rekenen 

en de zaakvakken mogelijk zijn. Groepsdynamisch 

onderwijs realiseert deze kwaliteit met behulp van 

groepsdynamische aanpakken: “Sociaal Sterke Groep” 

en “Full Speed Leren”. 

Kindwaardig onderwijs heeft de volgende kenmerken: 

 

Socialisering om een goed onderwijs- en leerklimaat te 

creëren 

 1. duidelijk leiding geven door de leerkracht 

 2. ieder kind hoort bij de groep 

 3. een correcte en prettige omgang tussen kinderen en 

rijk speelgedrag 

 Motiverend onderwijs 

 4. een rustige activerende leeromgeving 

 5. ieder kind werkt taakgericht 

 

Gedifferentieerd onderwijs 

 6. onderwijs op maat (passend onderwijs) 

 7. zelfsturing op maat, gericht op het vrij maken van het 

kind 

 8. onderwijs dat rekening houdt met specifieke 

behoefte van een kind 

 Onderwijs van kennis, inzicht en vaardigheden 

 9. het onderwijzen van kennis en inzicht met educatief 

gezag 

 10. het aanleren van vaardigheden 

 11. bevorderen van creativiteit 

 12. hoge opbrengsten op alle niveaus

Socialisering, motiverend onderwijs en gedifferentieerd 

onderwijs zijn geen doel op zichzelf maar 

voorwaardelijk om binnen een groep leerlingen kennis, 

inzicht en vaardigheden op hoog niveau aan te leren.
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Contacten

drs. Willem Mennen

gdo-adviseur

06-105 92 171

wmennen@MenO-onderwijsadvies.nl

Adrie van den Eeden

gdo adviseur

06-220 00 720

avdeeden@MenO-onderwijsadvies.nl

M&O onderwijsadvies

Oranje Nassaulaan 26

5211 AX ‘s-Hertogenbosch

T 073 689 11 91

F 073 610 03 10

W www.meno-groep.nl


