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DE GROEPSDYNAMISCHE SCHIJF VAN VIJF

De groepsdynamische schijf van vijf beschrijft 24 concepten gegroepeerd rond vijf thema’s. Elk concept
is uitgewerkt op een gdo-kaart met een korte toelichting. Deze gdo-kaarten helpen om meer inzicht te
krijgen in het groepsdynamisch onderwijs en het gesprek hierover op gang te brengen.

1: KINDWAARDIG ONDERWIJS

KINDWAARDIG ONDERWIJS
(gdo-kaart 1)
Kindwaardig onderwijs is de pedagogische didactische visie van groepsdynamisch onderwijs. De twaalf
gdo-afspraken geven dit handen en voeten en bepalen de vorm en inhoud van dit onderwijs.
Een afspraak die een grote rol speelt binnen groepsdynamische onderwijs is zelfsturing.
Kindwaardig onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht en van het team. Met behulp
van de gedragsmatrix kan de leerkracht op een eenvoudige manier zijn onderwijsgedrag in beeld brengen en daarover reflecteren.
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1a: DE TWAALF GDO-AFSPRAKEN

DE TWAALF GDO-AFSPRAKEN
(gdo-kaart 1a)
De pedagogisch didactische visie van groepsdynamisch onderwijs is kindwaardig onderwijs. Kindwaardig
onderwijs wil zeggen respectvol omgaan met ieder kind en het persoonlijk leren van elk kind bevorderen
binnen een veilige en sociaal-prettige groep.
Deze visie is geconcretiseerd in 12 afspraken die normgevend zijn voor het team. Prettige omgang is een
voorwaarde om goed te kunnen leren. Zelfsturing op maat is een belangrijke pedagogische opdracht.
Naast het aanleren van vaardigheden hecht groepsdynamisch onderwijs veel waarde aan kennisoverdracht. Kennis is in onze tijd van belang om de wereld te begrijpen en kritisch daarover te leren nadenken. Door de 11 uitspraken in praktijk te brengen realiseert een team vanzelf hoge brede opbrengsten.
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1b: ZELFSTURING

ZELFSTURING (gdo-kaart 1b)
HET ONDERWIJSVELD
Een belangrijk aspect van kindwaardig onderwijs is zelfsturing op maat. Dit wil zeggen dat ieder kind,
afhankelijk van zijn mogelijkheden, zelfsturend is. Naast zelfstandigheid van kinderen staat de zorg voor
kinderen die de zelfsturing nog niet goed aankunnen. Bij groepsdynamisch onderwijs is zelfsturing verbonden met wederzijdse afhankelijkheid. Hiermee bieden wij tegenwicht aan te individualistische opvatting over zelfsturing.
Het team dient een rijke omgeving te scheppen waarbij zelfsturing optimaal mogelijk wordt voor ieder
kind. Dit noemen we het veld van zelfsturing (C). Door een krachtig veld van zelfsturing zijn alle kinderen
beter in staat tot zelfsturing. Zelfsturing wordt dan minder afhankelijk van de persoonlijkheid van een
kind en heeft de leeromgeving mede invloed op de persoonlijkheidsontwikkeling.
Een krachtig veld van leiding is een voorwaarde om het veld van zelfsturing tot ontwikkeling te brengen.
Door zwak leiderschap, het gebrek aan innerlijke structuren bij leerkrachten en te weinig structuren in de
school komen leerkrachten of teams in het veld van wanhoop en chaos. Ontwikkeling van de leerkrachtrollen die sterke velden van leiding en zelfsturing mogelijk maken zijn belangrijk. De aanpakken Sociaal
Sterke Groep en Full Speed Leren brengen beide velden in samenhang met elkaar tot ontwikkeling.
STERKE LEERKRACHT
De twee leerkrachtrollen die het veld van leiding tot ontwikkeling brengen zijn: de leider-controller en de
docent-acteur. De leider-controller geeft opbrengstgericht leiding aan kinderen en de groep. De docentacteur maakt contact met de groep en activeert kinderen en draagt op een effectieve manier kennis en
vaardigheden over.
De twee leerkrachtrollen bij het veld van zelfsturing zijn regisseur-planner en begeleider-coach.
De rol van regisseur-planner is erop gericht om een rijke zelfsturende leeromgeving te scheppen en het
onderwijs planmatig in te richten. De rol van begeleider-coach stimuleert het persoonlijk leren van ieder
kind. De leerkracht die deze vier rollen beheerst is een Sterke Leerkracht.
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1c: DE GEDRAGSMATRIX

DE GEDRAGSMATRIX
(gdo-kaart 1c)
Kindwaardig onderwijs staat of valt met de kwaliteit van de leerkracht. De kwaliteit van de leerkracht is
zichtbaar in de manier waarop de leerkracht zijn rollen vorm geeft in de lessen.
Met behulp van de leerkrachtrollen hebben we een gedragsmatrix samengesteld. Bij elke rol zijn twee
uitersten geformuleerd. Een leerkracht kan zelf nagaan welke positie hij op de matrix inneemt. Dit kan
ook met behulp van een klassenobservatie en in gesprek met collega’s.
De gedragsmatrix levert een gedragsprofiel op. Een gedragsprofiel laat de kernkwaliteit van een leerkracht zien en waar zijn uitdagingen liggen. De bedoeling is dat de leerkracht zich bewust wordt van zijn
handelen en of dit handelen in overeenstemming is met kindwaardig onderwijs. Zit een leerkracht duidelijk in het gele gebied, dan is dit onvoldoende en is gerichte actie door de leiding nodig.
De positie op de gedragsmatrix hangt ook samen met de persoonlijkheid van de leerkracht. De ene leerkracht is meer taakgericht en de ander meer persoonsgericht. Zolang beide leerkrachten in het groene
gebied bewegen is dit positief en kunnen ze elkaar aanvullen en versterken, zeker als ze samen een groep
hebben.
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2: GEFUNDEERD ONDERWIJS

GEFUNDEERD ONDERWIJS
(gdo-kaart 2)
Groepsdynamisch onderwijs is gefundeerd onderwijs. We onderscheiden de bio-fysieke en de sociale
laag, de onderwijslaag en de persoonlijke laag. In deze volgorde vormt een laag een fundament voor
de volgende laag. Gefundeerd onderwijs is noodzakelijk om onderwijsontwikkelingen duurzaam te
maken. Veel onderwijsvernieuwingen in het reguliere onderwijs verdampen na verloop van tijd.
Deze gefundeerde opvatting over onderwijs kleurt de wijze waarop schoolontwikkeling,
het prioriteringsproces, het onderwijsaanbod en opbrengstgericht werken plaatsvindt.
Het werken met dashboarden geeft gefundeerd opbrengstgericht werken handen en voeten.
Het afstemmingsspoor legt een relatie tussen, visie, onderwijsaanbod, gedrag van leerkrachten en
kinderen. Dit afstemmingsspoor dient consistent te zijn.
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2a: GEFUNDEERDE SCHOOLONTWIKKELING

GEFUNDEERDE SCHOOLONTWIKKELING
(gdo-kaart 2a)

Gefundeerde schoolontwikkeling loopt binnen de ontwikkelingsdriehoek van onder naar boven. Een belangrijk aspect van de bio-fysieke laag is de materiële inrichting. Deze is van grote invloed op het gedrag
en de communicatie van leerkrachten en kinderen. Sommige leerkrachten onderschatten het belang
hiervan.
Groepsdynamisch onderwijs materialiseert zoveel mogelijk onderwijsconcepten. Gebruik van denkbriefjes,
vragendoos, beloningssteentje etc., zijn daar voorbeelden van. Het maakt voor kinderen het leerproces
concreet en grijpbaar. Door materialisaties vergeten leerkrachten deze zaken niet zo gemakkelijk.
Een afgestemd team is noodzakelijk voor de socialisering van kinderen. Teamafstemming en socialisering
van kinderen vormen de basis voor goed onderwijs met hoge opbrengsten. Loopt de schoolontwikkeling
van onder naar boven dan is er sprake van preventief onderwijs. Loopt de ontwikkeling andersom dan is
er sprake van curatief onderwijs. Groepsdynamisch onderwijs is preventief onderwijs!
De start van de groepsdynamische schoolontwikkeling is Sociaal Sterke Groep. Elementen van Sterke
Team zijn noodzakelijke om Sociaal Sterke Groep succesvol in te voeren. Aspecten van Sterk Team zijn:
afstemming binnen de directie, effectief overleg in de bouwen en het werken met een schooldashboard.
Om Sterk Team los van Sociaal Sterke Groep tot ontwikkeling te brengen heeft het gevaar van
“droogzwemmen”. Sociaal Sterke Groep en de aanpak Sterk Team hebben elkaar nodig om succesvol te
kunnen afstemmen. Sterk Team heeft het meeste effect in samenhang met een onderwijsaanpak.
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2b: GEPRIORITEERDE SCHOOLONTWIKKELING

GEPRIORITEERDE SCHOOLONTWIKKELING
(gdo-kaart 2b)
Het is handig voor een team om te leren werken binnen de gegeven tijd om te voorkomen dat er onverantwoorde werkdruk ontstaat. Dit houdt in dat niet alles tegelijk tot ontwikkeling gebracht kan worden.
Het gevolg is keuzes maken. De prioriteringswet helpt daarbij. Dit wil zeggen problemen die laag in de
driehoek liggen, worden het eerst aangepakt!
Consequent uitvoeren van deze wet leidt tot minder werkdruk en stress en tot duurzaam onderwijs.
Teamontwikkeling heeft zijn tijd nodig en loopt bij voorbaat “traag”.
Leidinggevenden en besturen die deze wet niet respecteren brengen een team in gevaar. Dit betekent
ook dat scholen verantwoord moeten omgaan met externe druk van besturen en overheid. De school
maakt duidelijk wat de consequenties zijn bij het overtreden van de prioriteringswet en kiest daarin positie. Het consequent toepassen van de prioriteringswet is de eerste stap op weg naar een onderwijskundig autonome school (pijler 7).
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2C: GEFUNDEERDE ONDERWIJSAANBOD

GEFUNDEERDE ONDERWIJSAANBOD
(gdo-kaart 2c)
Groepsdynamisch onderwijs legt een stevig pedagogisch-didactisch fundament om bestaande
methodes beter tot hun recht te laten komen. De methodes die het beste voldoen aan het criterium van
kindwaardig onderwijs en veel ruimte bieden voor sociaal leren en differentiatie, hebben de voorkeur.
Een stevig pedagogisch-didactisch fundament biedt meer ruimte voor talentontwikkeling en eigen inbreng van leerkrachten bij de bestaande methodes en methodieken. Het maakt leerkrachten en kinderen vrijer. Groepsdynamisch onderwijs is vrijheid in gebondenheid.
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2d: GEFUNDEERDE OPBRENGSTEN

GEFUNDEERDE OPBRENGSTEN
(gdo-kaart 2d)
Gefundeerd opbrengstgericht werken start met de personeelsscores en de personeelsprofielen in beeld
te brengen. Deze scores en profielen zijn bepalend voor de kwaliteit van de opbrengsten.
Het onderwijsprofiel geeft aan op welke manier de school les geeft. Bij gdo-scholen is dit het gdoprofiel. De onderwijsscores laten zien in hoeverre een vernieuwing is geïmplementeerd.
De volgende laag maakt het sociaal gedrag en motivatie van groepen en kinderen zichtbaar.
Daarna komen de methodetoetsen en de Cito-toetsen. Goede ouderscores zijn de beste indicator voor
goed onderwijs.
Heeft een school te lagen Cito-opbrengsten dan gaat groepsdynamisch onderwijs niet beginnen met
Cito-trainingen en extra lessen buiten schooltijd, maar zoekt de oorzaak in lagen daaronder en zet daar
gerichte actie op. Vooral de gegeven leertijd effectiever benutten is belangrijk actiepunt (zie gdo-kaart
5b).

De groepsdynamische schijf van vijf, Willem Mennen, november 2018, 2e versie blz 10

2e: WERKEN MET DASHBOARDEN

HET WERKEN MET DASHBOARDEN
(gdo-kaart 2e)
De schoolopbrengsten worden op een digitaal schooldashboard weergegeven. Dit dashboard hangt op
de directiekamer. Daardoor is voor de schoolleiding in een oogopslag duidelijk hoe de school ervoor
staat.
Zijn de leer- en gedragsopbrengsten te laag dan dient de directeur samen met het team in actie te komen. Hierbij spelen de volgende vragen een rol: Hoe is de kwaliteit van ons personeel? Is ons onderwijs
effectief genoeg? Zijn er veel gedragsproblemen? Wat gaan we doen?
Bij groepsdynamisch onderwijs geeft elke groepsdynamische aanpak oplossingen om de problemen aan
te kunnen pakken.
Iedere geleding binnen het team, zoals de bouw, de groep en de leerkracht heeft zijn eigen dashboard.
Deze dashboarden zijn afgeleid van het schooldashboard. Op deze manier kan elke geleding aan de slag
om zijn dashboard te verbeteren. Dit leidt uiteindelijk tot verbetering van het schooldashboard. Dit is
een bottum up werkwijze.
Een belangrijk effect van een dashboard is dat leiding, team en leerkrachten gefocust blijven. Een
zichtbaar dashboard met rode cijfers doet voortdurend een appèl om dit te verbeteren. Goede opbrengsten worden gevierd.
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2f: HET AFSTEMMINGSSPOOR

HET AFSTEMMINGSSPOOR
(gdo-kaart 2f)
Met behulp van het afstemmingsspoor wordt nagegaan of het gedrag van leerlingen en leerkrachten in overeenstemming is met de normen van kindwaardig onderwijs. De verbindingsschakel tussen
het gedrag van kinderen en kindwaardig onderwijs zijn de gdo-aanpakken. Binnen de gdo-aanpakken
wordt expliciet gewenst gedrag geformuleerd en de kinderen aangeleerd. Daardoor wordt het onderwijs voor kinderen voorspelbaar en kunnen kinderen voor goed gedrag gecomplimenteerd worden.

Voorbeeld: Bij conflicten voeren kinderen een driehoekgesprek. Alle kinderen moeten kunnen vertellen hoe dit moet en dit ook laten zien. Deze aanpak
is uitgewerkt m.b.v. de GVR’s van het driehoekgesprek. De visie hierbij is dat de kinderen correct en
prettig met elkaar omgaan.
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3: RECHTVAARDIG ONDERWIJS

RECHTVAARDIG ONDERWIJS
(gdo-kaart 3)
Groepsdynamisch onderwijs heeft ontdekt dat rechtvaardig onderwijs een belangrijke motivator is.
Onrechtvaardig handelen zien we terug:
- bij het oplossen van ruzies door leerkrachten,
- bij het geven van complimenten en
- bij de taakuitvoering van kinderen.

Het is onrechtvaardig dat leerkrachten bij ruzies met verschillende maten meten. Het is onrechtvaardig
dat lastige kinderen meer complimenten krijgen dan stille kinderen. Het is onrechtvaardig dat kinderen
die goed kunnen leren meer leuke dingen mogen doen.
Oplossingen die groepsdynamisch onderwijs aanreikt zijn:
- een rechtvaardige conflicthantering,
- een rechtvaardige complimentenhuishouding (Succesregie)
- een rechtvaardige weektaak.
Het resultaat van het opheffen van deze onrechtvaardigheden is dat alle kinderen gemotiveerd werken.
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3a: EEN RECHTVAARDIGE CONFLICTHANTERING

EEN RECHTVAARDIGE CONFLICTHANTERING
(gdo-kaart 3a)
Onbewust onrechtvaardig handelen van leerkrachten en geen team afstemming voeden onrechtvaardigheidsgevoelens bij kinderen. Dit kan tot grote frustraties leiden bij kinderen.
Bij de gdo-kaart 3a hebben we 12 onrechtvaardigheden genoemd. Verschillende onrechtvaardigheden
ervaren leerkrachten niet als onrechtvaardigheden. De volgende opmerkingen zijn veelzeggend: “Zo zit
onze maatschappij nu eenmaal in elkaar.” en “Ze moeten er maar aan wennen en weerbaar worden.”
Ieder kind honoreren vinden sommige leerkrachten erg vermoeiend en sommige kinderen vinden ze
staan om het minst of geringst bij een leerkracht.
Bewustwording dat elke opmerking onrechtvaardigheden bevatten is de eerste stap tot verandering.
Sociaal Sterke Groep en in het bijzonder de Effectieve Conflicthantering heft bovenstaande onrechtvaardigheden op. Het gevolg hiervan is een rustige school met sociale kinderen, tevreden leerkrachten en
ouders.
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3b: EEN RECHTVAARDIGE COMPLIMENTENHUISHOUDING

EEN RECHTVAARDIGE COMPLIMENTENHUISHOUDING
(gdo-kaart 3b)
Bij een rechtvaardige complimentenhuishouding gaat het erom dat alle kinderen op het einde van de
dag hun “complimentenpotje” vol hebben. Zit het complimentenpotje niet elke dag vol dan zorgen
sommige kinderen door negatief gedrag dat het wel vol komt.
De groeps- en tafelcomplimenten zorgen ervoor dat er op een gemakkelijke manier voldoende
complimenten in het persoonlijk potje van ieder kind komt. Het potje wordt verder aangevuld met
persoonlijke complimenten. Dit vereist dan geen nauwgezette “boekhouding” meer. Er zijn binnen
groepsdynamisch onderwijs voldoende momenten waarop de leerkracht een kind persoonlijk kan ontmoeten.
Het bijzondere van de tafelsteentjes is dat deze methodiek helpt om niet-taakgerichte en gedragsmoeilijke kinderen te socialiseren en te laten leren binnen een tafelgroep.
Werken met een rechtvaardige complimentenhuishouding noemt groepsdynamisch onderwijs ook
succesregie. Dit wil zeggen dat succesregie de mislukking voor is. Veel leerkrachten grijpen pas in als
het te laat is. Succesregie vereist wel nauwgezette training.
Een geïndividualiseerde en een competitieve complimentenhuishouding zorgt voor dat de potjes op
het einde van de dag ongelijk gevuld zijn of dat er bij sommige kinderen nauwelijks iets in zit. Groepsdynamisch onderwijs wijst deze werkwijze daarom af.
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3c: EEN RECHTVAARDIGE WEEKTAAK

EEN RECHTVAARDIGE WEEKTAAK
(gdo-kaart 3c)
Bij een onrechtvaardige weektaak mogen kinderen die goed kunnen leren meer leuke taken doen. Kinderen die de taak niet af krijgen hebben de minste of helemaal geen tijd voor leuke extra taken. Dit voelen
kinderen als onrechtvaardig en leidt tot demotivatie.
Frans de Waal laat in een experiment zien wat een onrechtvaardige behandeling doet met een capucijneraapje. Het aapje dat komkommers krijgt in plaats van druifjes, reageert eerst agressief en trekt zich later terug.
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=meiU6TxysCg
We zien een sterke overeenkomst tussen het gedrag van dit aapje en van kinderen die op dezelfde manier
behandeld worden in de klas. Sommige kinderen reageren daarop met gedragsproblemen en andere kinderen haken af. Kinderen en leerkrachten zijn zich niet bewust van deze onrechtvaardigheid, omdat dit
handelen ingebakken zit in het onderwijssysteem. Op onbewust niveau speelt dit bij kinderen wel een rol.
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Gelijke tijd voor dagtaak en extra taken.
De hoeveelheid tijd voor de dagtaak en de extra taken is bij de onrechtvaardige weektaak ongelijk. Bij
voorbaat zeggen dat “de taak af moet” is een onredelijke eis. Het afmaken van een taak hangt samen met
de onvoorspelbaarheid van de moeilijkheidsgraad van de leerstof voor ieder kind en het verschil in intelligentie en motivatie van kinderen.
Het in beeld brengen van de motivatie met behulp van de motivatiescan motivatiescan
Met behulp van een motivatiescan wordt de motivatie van een groep in beeld gebracht voor een bepaald vak. Bij een onrechtvaardige weektaak zien we een groot demotivatieveld. Bij een demotivatie van
50% loopt een kind twee jaar achterstand op (Zie gdo-kaart 5b: 1e deel).
Groepsdynamisch onderwijs laat zien dat het de motivatie wordt verhoogd door het opheffen van de onrechtvaardigheid, beter onderwijs op maat en het beïnvloeden van de motivatie van kinderen.
Met het 3-stromenprofiel ontstaat een betere vorm van onderwijs op maat. Het 3-stromenprofiel is een
combinatie van een 3-sporenaanbod en zelfsturing, waardoor er betere mogelijkheden ontstaan voor
“opwaartse cognitief leren”. Belangrijk hierbij is dat kinderen in principe zelf hun niveau kunnen kiezen
en leerkrachten er vertrouwen in hebben dat ze dit ook kunnen.
De norm de “taak moet af” wordt vervangen door taakgericht werken: “full speed leren”.
Deze norm is voor ieder kind haalbaar, omdat de leerkracht met behulp van een rechtvaardige
complimentenhuishouding (kaart 3b) en de gelijke tijdsverdeling tussen dagtaak en extra taken ieder kind
full speed kan laten werken. Hierbij versterken het beloningsbord en de uitdagende extra taken de motivatie bij ieder kind.
Dit leidt voor een hele groep tot beter scores op de motivatiescan. De minimale groepsdynamische norm
is een taakgerichtheid van 80% voor ieder kind.
Het doel van groepsdynamisch onderwijs is om het demotivatieveld op te heffen. De praktijk laat zien
dat dit kan. Ieder kind gaat harder werken, omdat het serieus genomen wordt en een rechtvaardige behandeld krijgt.
Op het schooldashboard worden elke maand de motivatiescores per groep van een vak bijgehouden
(gdo-kaart 2e). Te lage motivatiescores geeft aan dat er werk aan de winkel is.
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4: SOCIAAL ONDERWIJS

SOCIAAL ONDERWIJS
(gdo-kaart 4)
Groepsdynamisch onderwijs is bij uitstek sociaal onderwijs. Sociale kinderen zijn een voorwaarde voor
hoge brede opbrengsten.
Groepsdynamisch onderwijs heeft de opvatting dat gedragsproblemen meer veroorzaakt wordt door het
onderwijssysteem dan door de kinderen zelf. Groepsdynamisch onderwijs verandert op de eerste plaats
het onderwijssysteem.
Socialisering start met het correct oplossen van een ruzie tussen kinderen. De Effectieve Conflicthantering bij Sociaal Sterke Groep zorgt daarvoor. De kinderen horen ook verantwoordelijkheid te dragen
voor elkaar in de groep en voor de school als geheel. Ieder kind draagt bij aan een correcte en prettige
omgang.
De sociokring is de plek waar dit expliciet aan de orde komt en geoefend wordt. De kleinste sociale eenheid binnen de school is de coöperatieve tafelgroep. Binnen deze tafelgroepen leren kinderen in een
klein verband ook op een correcte en prettige manier met elkaar om te gaan en elkaar te helpen bij leren.
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4a: EFFECTIEVE CONFLICTHANTERING

EFFECTIEVE CONFLICTHANTERING (gdo-kaart 4a)
Het antwoord op het onbewust onrechtvaardig handelen van leerkrachten (zie gdo-kaart 3a) en geen
afgestemd teamgedrag is de Effectieve Conflicthantering. In essentie voorkomt de Effectieve
Conflicthantering conflictpatronen, die de opmaat zijn voor pestgedrag. In bovenstaande gdo-kaart hebben we de zes belangrijkste aspecten van deze werkwijze beschreven. De eerste stap is het driehoeksgesprek. Dit vindt plaat volgens vaste vormen en routines waardoor altijd een correct gesprek tussen
twee kinderen plaats vindt. Elke gesprekje wordt beknopt volgens een vaste notatie in een logboekje
vastgelegd. Dit is noodzakelijk om in de toekomst eventuele conflictpatronen op te sporen. Bij een kind
dat drie keer bij ruzies betrokken is, kan sprake zijn van een ruziepatroon. We onderscheiden drie ruziepatronen waarop een specifieke aanpak volgt. De taak van de conflictbegeleider is om ruziepatronen te
voorkomen of uit de doven. Consequent toepassen van deze werkwijze betekent in de praktijk dat er
nauwelijks ruziepatronen voorkomen. Wel hebben sommige kinderen af en toe een ruzie, maar dat is
niet erg. Het aantal ruziepatronen in het logboekje worden per maand bijgehouden op het schooldashboard. In een groepsdynamische school zit dit meestal dicht bij de nul.
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4b: DE SOCIOKRING

DE SOCIOKRING
gdo-kaart 4b)
Alle kinderen in een groep zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de groep en leveren een bijdrage
daaraan, zodat de omgang tussen kinderen correct en prettig blijft verlopen. De sociaal-emotionele omgang wordt expliciet elke week op de hele school op een vast tijdstip besproken in de zgn. sociokring.
Deze kring vindt plaats volgens vaste vormen en routines (GVR’s).
Elke week wordt gewerkt aan een verbeterpunt dat door de kinderen wordt ingebracht. Dit is zichtbaar
met behulp van het verbeterbord. Is het verbeterpunt gehaald (de succesregie zorgt daarvoor), dan gaat
het in de gouden doos. De complimentenronde en de yell versterken de groepsband.
Elke week een sociokring is voldoende om het het sociaal-emotionele functioneren positief te houden.
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4c: COÖPERATIEVE TAFELGROEPEN

COOPERATIEVE TAFELGROEPEN (gdo-kaart 4c)
De coöperatieve tafelgroep is de kleinste sociale eenheid en het hart van sociaal leren binnen
groepsdynamisch onderwijs.
Het is daarom belangrijk binnen een tafelgroep dat de communicatie optimaal verloopt. Er zijn tafelgroepen die niet geschikt zijn voor optimale communicatie en samenwerking (zie gdo-kaart 4c).
De optimale tafelgroep is een tafelgroep van vier personen met oog- en schoudermaten en met wisselende groepsrollen voor ieder kind. Een tafelgroep van vijf kinderen is ook mogelijk als het aantal kinderen
niet precies klopt in de klas.
Deze tafelgroep wisselen regelmatig van samenstelling, zodat alle kinderen met elkaar leren omgaan.
Het is belangrijk dat de leerkracht met ieder kind in de groep oogcontact kan maken. Vandaar dat de tafelgroepen in zichtopstelling staan. In de kleuterklassen vinden we de afwisseling tussen kring, coöperatieve tafelgroepen en hoekenwerk (circuit-activiteiten) belangrijk. De taakgerichtheid bij kleuters neemt
daardoor sterk toe en gedragsproblemen nemen af.
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5: EFFECTIEF ONDERWIJS

EFFECTIEF ONDERWIJS
(gdo-kaart 5)
Effectief onderwijs is bij groepsdynamisch onderwijs het resultaat van een aantal groepsdynamische
krachten die elkaar versterken. Op de eerste plaats is dit de kracht van samenwerking. Een belangrijke
kracht is om het onderwijs “ritmisch te laten stromen”. Een andere kracht is “de boel bij elkaar
houden”. Hierbij spelen convergente en divergente processen een rol.
Groepsdynamisch onderwijs is een vorm van emergent onderwijs. Dit wil zeggen doordat groepsdynamisch onderwijs veel op zichzelf simpele gdo-elementen invoert, ontstaat er op zeker moment een nieuwe entiteit. De onderwijskundig autonome school en de groep als leer-kracht zijn daar voorbeelden van.
Een onderschatte kracht in het huidige onderwijs is de positieve invloed van de innerlijke rust bij leerkrachten op het leren van kinderen.
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5a: AFGESTEMD TEAMGEDRAG

5a: AFGESTEMD TEAMGEDRAG (gdo-kaart 5a)
Om het onderwijs effectief in te richten dient er een samenwerkingscultuur te zijn die gericht is op
afstemming en die dit ook concreet handen en voeten geeft met de gemeenschappelijke vormen en
routines.
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a. De samenwerkingsculturen
We onderscheiden een positieve en een negatieve cultuur. De negatieve is de politiek-familiale cultuur
en de positieve de professionele lerende cultuur. In beide culturen wordt leerkrachtengedrag met behulp van een dierenmetafoor benoemd. Bij de politiek-familiale cultuur zitten er teveel dieren in het ikveld. Bij afstemming is het noodzakelijk dat iedere leerkracht in het wij-veld zit. Het is van belang dat een
school die groepsdynamisch wil gaan werken zich uitspreekt voor de professionele lerende cultuur en
daar naar gaat handelen.
b. De gemeenschappelijke vormen en routines (GVR’s)
Groepsdynamisch onderwijs gaat nog een stapje verder. In plaats van dat teams telkens zelf het wiel
moeten uitvinden, werkt groepsdynamisch onderwijs bij alle aanpakken met GVR`s. Deze GVR’s zijn ontstaan in de praktijk door zaken die niet goed gaan effectief op te lossen. GVR’s zijn het resultaat van goed
leerkrachtengedrag in de praktijk.
Nieuwe scholen profiteren van deze praktijkervaring. Dit nieuwe onderwijsgedrag dient ook logisch consistent met de rest van de onderwijsaanpakken te zijn. Nieuwe relevante vondsten van leerkrachten kunnen gemakkelijk ingepast worden.
Op deze manier kan een school ook democratisch functioneren, omdat de GVR’s een soort grondwet
vormen. De GVR’s staan boven de partijen en wordt gedragen door de school.
GVR’s lijken op het eerste gezicht voor sommige leerkrachten beklemmend te werken. Men voelt zich in
de eigen autonomie aangetast. Door deze werkwijze ontstaat op den duur echter veel meer vrijheid van
handelen voor leerkrachten en kinderen, dan in het multi-intensief onderwijs mogelijk is.
c. Het bouwoverleg
Het bouwoverleg is het hart van de professionele lerende cultuur. De bouw is gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in de eigen bouw. Zij bewaken dit met behulp van het bouwdashboard. Centraal in de bouw staan het oefenen en bespreken van de GVR’s. Dit voorkomt dat men
telkens blijft praten over incidenten en over afzonderlijke leerlingen. Dit is een onuitputtelijk bron van
gesprekken, die niet echt tot duurzame oplossingen leidt.
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5b: VLOEIEND RITMISCH ONDERWIJS

VLOEIEND RITMISCH ONDERWIJS
(gdo-kaart 5c)
Vloeiend onderwijs wil zeggen dat alle ruis, verstoringen en onnodige onderbrekingen bij lessen
verdwijnen. Ritmisch wil zeggen dat er sprake is van vaste afwisseling van leeractiviteiten in een les, op
de dag en door de week heen. Doordat er sprake is van een vast ritme wordt het onderwijs voor de kinderen voorspelbaar. Dit is in het belang van elk kind, maar zeker in belang van kinderen met leer- en gedragsproblemen.
Als het onderwijs vloeiend ritmisch wordt ingericht, neemt de taakgerichtheid en motivatie van kinderen
toe. Bij vloeiend ritmisch onderwijs gaat voor kinderen de tijd sneller en worden kinderen veel minder
afgeleid.
Vloeiend ritmisch onderwijs lijkt voor sommige leerkrachten saai, echter niet voor kinderen. Het is echter
de kunst om binnen het kader van vloeiend ritmisch onderwijs te improviseren en onverwachte dingen
te doen. Afwijken van het patroon kan heel goed, omdat de leerkracht heel gemakkelijk kan terugkeren
naar het basispatroon, waaraan kinderen gewend zijn.
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5b: EFFECTIEVE LEERTIJD

EFFECTIEVE LEERTIJD
(gdo-kaart 5b: 1e deel)
Bij kijkwandelingen op scholen zien we veel kinderen niet taakgericht werken. Er gaat daardoor kostbare
leertijd verloren. Het blijkt uit de literatuuronderzoek dat door vergroting van de effectieve leertijd de
leeropbrengsten sterk verbeteren.
Op de gdo-kaart 5b: 1e deel maken we het verlies aan effectieve leertijd inzichtelijk. We hanteren hierbij
de gdo-norm van 80% effectieve leertijd voor ieder kind. Bij 50% benutting van de effectieve leertijd
loopt een kind 2 jaar achterstand op. Een inefficiënte schoolorganisatie doet er nog een jaar bovenop
voor ieder kind! Sommige leerlingen lopen dus bij 50% taakgerichtheid bij een norm van 80% 3 jaar achterstand op! Het verlies bij andere percentages taakgerichtheid kunnen leerkrachten gemakkelijk afleiden
Het is beter bij zwakke leerlingen op de eerste plaats de effectieve leertijd te vergroten en niet de leertijd
binnen en buiten school uit te breiden. Daardoor worden deze kinderen niet echt geholpen, maar dubbel
belast en het is bovendien duur!
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5b: VLOEIEND RITMISCH ONDERWIJS

VLOEIEND RITMISCH ONDERWIJS
(gdo-kaart 5c: 2e deel)
De basis van vloeiend ritmisch onderwijs is het dag- en weekritme. Op het dag- en weekritme staan niet
alleen de vakken, maar ook wanneer er tijd is voor een energizer, vertellen, de sociokring of dat kinderen
bij binnenkomst meteen zelfstandig gaan werken etc. Dit maakt het onderwijs voorspelbaar en
afwisselend. Dit is zeker nodig voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Het is belangrijk is dat leerkrachten leren werken binnen de gegeven tijd die ergens voor staat, anders komen andere zaken in de
knel. Het is beter te stoppen als het goed gaat, dan door te gaan totdat kinderen gaan afhaken.
De effectieve leertijd wordt eveneens vergroot door het gdo-lesmodel. In dit lesmodel starten kinderen
niet met instructie maar altijd met zelfstandig werken zonder vragen te stellen aan en een ander, maar
wel aan zichzelf. Zij komen daardoor in een rustige leerhouding.
De les is opgedeeld in eenheden van 10 minuten. Dit vormt het basisritme van de lessen. Het plannen
van kinderen en samenwerking met andere kinderen wordt daardoor veel beter mogelijk (de groene
weektaak).
Bij het Vloeiend Ritmisch Kleuteronderwijs is dit specifiek voor de kleuterbouw uitgewerkt. Deze aanpak
is een aanvulling op goed kleuteronderwijs. Het voordeel van de combinatie Vloeiend Ritmisch Kleuteronderwijs met goed kleuteronderwijs is dat bijvoorbeeld de ellenlange instructiekringen vermeden worden. De taakgerichtheid, de samenwerking en de taalontwikkeling bij kleuters nemen toe en de gedragsproblemen nemen af.
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5c: CONVERGENT GEDIFFERENTÏEERD ONDERWIJS

CONVERGENT GEDIFFERENTIEERD ONDERWIJS
(gdo-kaart 5c)
Het groepsdynamisch onderwijs is een antwoord op de doorgeschoten individualisering. Dit leidt tot
steeds meer divergent onderwijs, waardoor het onderwijs aan groepen steeds ingewikkelder en bureaucratischer wordt. Dit soort onderwijs is niet haalbaar voor de gemiddelde leerkracht.
Het uitgangspunt bij groepsdynamisch onderwijs is om de groep zoveel mogelijk bij elkaar te houden en
daarbinnen onderwijs op maat te geven. Alleen die kinderen die buiten de klassenlijn vallen volgen, wel
dezelfde werkwijze als de andere kinderen (fundamentele gelijke behandeling), alleen zij werken met
een individuele rechtvaardige weektaak.
Verschillen tussen kinderen worden vooral groter door een inefficiënt multi-intensief onderwijs.
Op gdo-kaart 5c hebben we voorbeelden aangegeven van groepsdynamisch onderwijs die convergent en
die divergent zijn. Sociaal Sterke Groep is sterk convergent en kent daarom geen handelingsplannen voor
kinderen met gedragsproblemen. De groep is het handelingsplan voor ieder kind.
Full Speed Leren is een verfijnde combinatie van convergent en divergent onderwijs.
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5d: EERSTE AFSTEMMEN OP DE GROEP

EERST AFSTEMMEN OP DE GROEP
(gdo-kaart 5d)
Door uit te gaan van de individuele leerbehoeften van kinderen en deze te clusteren en het onderwijsaanbod daarop af te stemmen ontstaat een ingewikkelde vorm van divergent onderwijs. De bureaucratische last neemt daarbij enorm toe. In de praktijk zien we dat dit de capaciteit van een gemiddelde leerkracht te boven gaat. Sommige goede leerkrachten gaan zelfs hieronder door. Bovendien lekt kostbare
energie weg, die beter besteedt kan worden aan lesvoorbereidingen en onderwijs geven aan kinderen.
Het belangrijkste bezwaar dat wij hebben is dat de groep als leer-kracht voor elk kind verzwakt wordt.
Groepsdynamisch onderwijs laat in de praktijk zien dat leerproblemen zoals gedrags- en
motivatieproblemen, faalangst, ADHD, autisme nauwelijks een rol spelen binnen groepsdynamisch
onderwijs.
Het aanbod voor begaafde kinderen en een handelingsplan voor zwakke kinderen is integraal opgenomen
in het werken met containers binnen de weektaak (gdo-kaart 3c) en het proces wordt op een overzichtelijke manier gevolgd met een ondersteuningslogboekje bij de hulptafel (simpele bureaucratie).
Dus eerst afstemmen op de leerbehoeften van de groep en daarna op individuele kinderen is veel
handiger en de leerkracht doet geen enkel kind tekort!
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5e DE GROEP ALS LEER-KRACHT

DE GROEP ALS LEER-KRACHT (gdo-kaart 5e)
Een emergente ontwikkeling is dat uit een groot aantal losse elementen op een zeker moment een nieuwe entiteit ontstaat. Binnen groepsdynamisch onderwijs is “de groep als leer-kracht” een vorm van
emergent onderwijs. De groep als leerkracht functioneert als een leer-kracht naast de leerkracht zelf. De
groep als leer-kracht is in wezen de oplossing voor het multi-intensief onderwijs. Een groepsdynamisch
klas heeft tegelijkertijd twee leerkrachten voor het geld van een.
Eigenschappen van de groep als leer-kracht zijn: collectieve intelligentie en sociale zelfsturende leerprocessen. In het overgangsgebied komen allerlei deelaspecten tot ontwikkeling. Bijvoorbeeld rechtvaardig
handelen wordt op den duur een tweede natuur van elke leerkracht en vormt een natuurlijk onderdeel
van de groep als leer-kracht.
Een opvallende emergente eigenschap van een groepsdynamische school is dat er sprake is van “actieve
werkrust”. Deze rust wordt niet afgedwongen door leerkrachten, maar komt voort uit de manier van
werken.
Ook heel bijzonder is dat de leiding, de leerkrachten, kinderen en ouders allemaal dezelfde taal spreken,
zonder dat dit ooit vooraf gepland is.
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5F: RUST

RUST
gdo-kaart 5f)
Effectief onderwijs betekent niet dat een leerkracht heel hard gaat werken. Hij of zij is erop gericht om
een activerende leeromgeving te scheppen waarbij de leerkracht steeds minder doet en de kinderen
steeds meer. Maakt een leerkracht zich dan overbodig? Nee, een leerkracht is door ook niets te doen en
toch bij de kinderen te zijn de belangrijkste stimulator tot leren.
Bovenstaande lijstje is niet uitputtend, maar zet het denken over “in rust zijn” op gang. Bij de groepsdynamische aanpakken worden hiervoor oplossingen aangereikt. Binnen groepsdynamisch onderwijs is rustig onderwijsgeven mogelijk.
Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Door invoering van Effectieve Conflicthantering kunnen twee leerkrachten ontspannen op de speelplaats zitten en met elkaar te praten over de leuke dingen van het leven
en hoeven niet krampachtig rond te kijken om te zien wat er nu weer misgaat.
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