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Voorwoord
Werken met groepen kinderen is een dynamisch
en spannend gebeuren. De groep beïnvloedt het
functioneren van het individuele kind, maar
omgekeerd beïnvloedt het kind ook het functioneren
van de groep. De methode ‘Samen doen is samen
groeien’ helpt begeleiders zich bewust te worden
van deze wederzijdse beïnvloeding en laat zien hoe
je een groep kunt inzetten om kinderen te
stimuleren in het ontwikkelen van hun sociale
competenties. Werken aan die groei heeft voor
begeleiders en voor kinderen belangrijke voordelen:
het is leuker en zinvoller om met een groep te
werken, de sfeer wordt beter, kinderen ontwikkelen
waardevolle sociale competenties, zij voelen zich
prettiger en jij ook!
Door te werken aan sociale competenties geef je
kinderen voor later een basis om een ‘leuk en
betrokken mens in de groep’ te worden: iemand
die autonoom is, maar ook kan samenwerken.

Met als uitgangspunt dat je niet alleen je eigen
belang dient, maar je ook inzet voor elkaar en de
omgeving. Zo zorg je er voor dat iedereen zo goed
mogelijk in onze samenleving kan meedoen. We
willen kinderen niet alleen sociaal gedrag aanleren,
maar hen ook leren omgaan met de invloed die ze
op elkaars leven en omgeving hebben. Door het
groepsproces structureel te volgen kun je snel
ingrijpen daar waar verhoudingen verstoord zijn en
kinderen elkaar pesten of belemmeren in het
aangaan van positieve contacten met elkaar. Deel
uitmaken van verschillende groepen is essentieel
bij het aanleren van sociale competenties. Het
gezin, de groep of klas, de sportvereniging, de
buitenschoolse opvang, de scouting, de muziekles,
de straa, al die groepen en clubjes spelen een
belangrijke rol in het leven van een kind. In contact
met andere kinderen en volwassenen ervaren
kinderen dat ze ergens bij horen, dat hun mening
en inspanning telt.

‘Wanneer je aan sociale competenties
van individuele kinderen wilt werken,
kun je niet om de competentieontwikkeling van de groep heen.’

[pedagoog]

‘Samen doen is samen groeien’ is ontwikkeld door
medewerkers van de kinderopvang en het
welzijnswerk van Travers in Zwolle. Wij werken al
jaren met deze methode en zijn ervan overtuigd
dat niet alleen pedagogisch medewerkers en
kinderwerkers, maar ook alle anderen die met
groepen kinderen werken (basisonderwijs, sport,
muziek, dans, theater, beeldende kunst enzovoort)
veel plezier kunnen hebben van ‘Samen doen is
samen groeien’. Met de publicatie van deze methode
willen wij een ieder inspireren om niet alleen
gericht te zijn op activiteiten en de zichtbare
resultaten daarvan, maar vooral ook oog te
hebben voor het groepsproces, en hoe je een
groep zo kunt begeleiden dat kinderen groeien in
hun sociale competenties.
We wensen je veel plezier met het lezen van deze
methode. En wensen je veel succes bij jouw
inspanningen voor je groep(en) kinderen, zodat zij
opgroeien tot mensen die op een waardevolle
manier kunnen meedoen in onze samenleving.

9

Inleiding
‘We merkten in onze groep dat niet
ieder kind zich veilig voelde. Er werd
ook gepest. We hadden daarover
eerder al groepsafspraken gemaakt.
Maar toen kwamen we erachter dat
de kinderen elkaar niet eens goed
kenden. We wilden een veiliger
sfeer. “Samen doen is samen groeien”
was precies wat we zochten.’

samen groeien’ meteen een basis in handen om
- al dan niet samen met de kinderen - activiteiten
te bedenken waarmee je de groep kunt laten
groeien. Deze methode beschrijft geen kant-enklare activiteiten, maar biedt wel aanknopingspunten
om te werken aan sociale competenties. De sfeer
wordt beter, de kinderen voelen zich prettiger. Ze
voelen zich meer gehoord en gezien, en dat is van
onmisbare waarde voor hun ontwikkeling!

[pedagogisch medewerker BSO]

Het ontwikkelen van sociale competenties staat
niet los van de sociaal-emotionele ontwikkeling
van kinderen. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar
maken daarin een enorme ontwikkeling door. Ze
leren zich te verplaatsen in anderen en rekening te
houden met anderen; ze ontwikkelen vriendschappen, vormen zich een mening over zichzelf, leren
hun emoties meer onder controle te houden en die
- als ze willen - voor zichzelf te houden enzovoort.
Het stimuleren van sociale competenties sluit aan
bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. Wanneer kinderen ervaren dat het
gedrag dat ze laten zien (lees: sociaal competent
zijn) een positief effect heeft op zichzelf en de
ander, heeft dit een positief effect op de
sociaal-emotionele ontwikkeling en hun relaties
met andere mensen, nu en in de toekomst!

‘Samen doen is samen groeien’ helpt je bij het
kijken naar het functioneren van kinderen in een
groep. Daarbij maakt het niet uit of de groep een
wisselende of vaste samenstelling heeft, dagelijks
bijeenkomt of juist niet regelmatig samen is. Aan
de hand van vragen observeer je de groep. Kennen
de kinderen in de groep elkaar al, voelen ze zich
op hun gemak, heeft ieder kind zijn eigen plek in
de groep, helpen ze elkaar, dragen ze initiatieven
aan? Zo kijken naar de groep kost niet veel tijd.
Maar het levert veel op. Je zult merken dat het
werken met de groep voor jezelf leuker en meer
ontspannen wordt. En je hebt met ‘Samen doen is

‘Naar kinderen kijken is leuk en verrassend. Je ziet nieuwe
dingen, je leert ze beter kennen. Het loont daarom de
moeite om zo nu en dan afstand te nemen. Door even een
stapje terug te doen en te kijken naar wat er gebeurt, zie je
zelf beter wat een kind nodig heeft en wat jouw rol daarbij
kan zijn. Dat geldt niet alleen voor individuele kinderen,
maar ook voor groepen.’

[pedagoog]

11

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 leggen we uit hoe je de methode ‘Samen doen is samen
groeien’ kunt gebruiken.
In hoofdstuk 2 leggen we uit wat sociale competenties zijn en hoe die
verweven zijn met de ontwikkeling van een groep.
In hoofdstuk 3 worden de verschillende stappen van ‘Samen doen is samen
groeien’ zo behandeld, dat je er zelf met je eigen groep mee aan de slag kunt.
Daarbij worden de verschillende fasen beschreven waarin een groep zich kan
bevinden. Bij elke groepsfase geven we tips voor begeleiding van de groep en
brengen we in kaart wat dit vraagt aan competenties van de begeleider.
De documenten waarnaar in dit hoofdstuk verwezen wordt, vind je op:
www.samendoenissamengroeien.nl
‘Samen doen is samen groeien’ is tot stand gekomen op basis van een aantal
waardevolle bronnen en met hulp van verschillende mensen. Die noemen we in
het nawoord.
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1.1 Voor wie is de methode en wat is het
doel?
‘Als je mensen wilt laten groeien, moet
je weten wie ze zijn, wat ze kunnen en
willen. Je moet dus vooral goed
luisteren en kijken.’

[opbouwwerker]

‘Samen doen is samen groeien’ is bedoeld voor iedereen die werkt met groepen
kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar en die kinderen als individu en
als groep wil laten groeien. De methode helpt je om je ervan bewust te worden
hoe jouw groep functioneert en hoe je de ontwikkeling van sociale competenties
stimuleert. Werken aan die groei heeft voor jouzelf en voor de kinderen belangrijke
voordelen: het is leuker om met de groep te werken, de sfeer wordt beter, de
kinderen voelen zich prettiger. Bovendien geef je de kinderen voor later een basis
om een zelfstandig persoon te worden die ook rekening houdt met anderen.

1.2 Groepsontwikkeling
Als je groep lekker draait, is dat fijn voor de kinderen en voor jezelf. Meestal voel
je zelf wel aan hoe het gaat in de groep. In een groep die goed functioneert, voel
je je als begeleider rustig. De kinderen hebben het naar hun zin en zetten zich
positief in. In een groep die niet goed functioneert, ben je veel bezig met het oplossen
van conflicten, aangeven van grenzen en ingrijpen in situaties die dreigen mis te
lopen. Er is veel strijd, er worden kinderen buitengesloten en er is weinig bereidheid
om samen te werken. Je voelt je min of meer een politieagent.

Hoofdstuk 1
Samen doen is samen groeien

Met alleen aanvoelen of het wel of niet goed gaat in de groep ben je er nog niet.
Om groei van sociale competenties in de groep te kunnen stimuleren, heb je
handvatten nodig. ‘Samen doen is samen groeien’ deelt de ontwikkeling van een
groep in vier fasen in en helpt je bepalen in welke fase jouw groep zich bevindt.
Elke groep is anders. Een nieuwe groep begint bij groepsfase één en kan aan het
einde van een schooljaar of seizoen in groepsfase vier zitten. Of dat ook gebeurt,
hangt van allerlei factoren af. Hoe vaak komt de groep bijeen, zijn er wisselingen
van de begeleiders, wisselt de groep van samenstelling, wie zitten er in de groep,
enzovoort. Het doel van de methode is niet dat iedere groep in fase vier uitkomt.
Dat zou niet realistisch zijn. Wel is het doel je handvatten te geven, zodat je weet
in welke fase je groep zich bevindt en hoe je vervolgens binnen deze fase sociale
competenties kunt stimuleren.

‘Naar aanleiding
van de eerste
observatie
hebben we een
Fair Play Cup
opgezet.’

[pedagogisch
medewerker BSO]
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1.3 Ontstaansgeschiedenis
In het werken met kinderen wil Travers met haar
kinderopvang en welzijnswerk van betekenis zijn
voor kinderen. We willen kinderen voorbereiden op
hun functioneren als burger in een samenleving
waarin mensen oog hebben voor elkaar en gelukkig
kunnen zijn. In dat streven is het steeds duidelijker
geworden dat het belangrijk is om de sociale competenties van kinderen te stimuleren. Want sociaal
competente burgers creëren een sociale, levendige
en fijne samenleving. Kijkend naar de praktijk bleek
dat onze resultaat- en aanbodgerichte werkwijze
hier onvoldoende op inspeelde. Dat was een gemiste
kans, omdat kinderen juist binnen het groepsgerichte
werken de gelegenheid krijgen om samen dingen te
doen en met elkaar te leren en te oefenen.
We zijn daarom op zoek gegaan naar een werkwijze
waarbij activiteiten niet als doel gezien worden, maar
als middel voor het vergroten van sociale competenties en participatie. Een groepsgerichte benadering
was hierbij een voorwaarde. Groepen doorlopen verschillende fasen. Pas wanneer duidelijk is in welke
fase de groep zich bevindt, kan er op een vruchtbare
en realistische manier gewerkt worden aan de
ontwikkeling van sociale competenties. ‘Samen doen
is samen groeien’ is hiervan het resultaat.

1.4 Tijdsinvestering
Observeren doe je tijdens je werk met de groep.
Eigenlijk doe je dat altijd al en daarom kost het
observeren op zich geen tijd. Wat wel tijd kost, is
het invullen van de documenten en het overleg

hierover met collega’s en met de kinderen. Ook het
voorbereiden, uitvoeren en evalueren van activiteiten
kost tijd, maar dat geldt voor de meeste activiteiten.
Bovendien zul je merken dat jij - naarmate de groep
verder groeit - steeds minder tijd kwijt bent aan de
voorbereiding van activiteiten. Je rol verandert van
aanbodgericht leider naar procesgericht begeleider.

‘Vakdocenten bewegingsonderwijs
zijn gepokt en gemazeld in het
rekening houden met individu én
groep. We pakken een thema,
bijvoorbeeld ringzwaaien, en kijken
vervolgens welke aanpassingen er
voor welke kinderen nodig zijn zodat
ze allemaal op hun niveau mee
kunnen doen. Een jongen met
PDD-NOS die moeilijk in een vrije
ruimte kan bewegen, kan misschien
wel scheidsrechter zijn. We zetten
iedereen in op een bij hem of haar
passende manier. Hoe beter je het
kind kent, hoe beter je dat van tevoren
in kunt schatten.’

[combinatiefunctionaris sport]

‘Men zegt wel dat je als vakdocent met je doelen en
eindtermen zit en daarom niet teveel tijd in het groepsfunctioneren moet steken. Maar als jouw groep niet goed
functioneert (haantjesgedrag, een groepje heel dominante
kinderen en een groter deel dat niets in te brengen heeft,
motivatiegebrek) ben je alleen maar politieagentje aan het
spelen en haal je je doelen ook niet. De “grijze-muis-kinderen”
verliezen in zo’n groep hun plezier in bewegen.’
‘Een van mijn groepen is bijzonder hecht, sociaal, sportief
en open. Iedereen die komt, wordt in de groep opgenomen.
Alle kinderen hebben hetzelfde doel: ze willen gezellig met
elkaar sporten, onder mijn leiding. De groep heeft zelfs een
keer uit 54 kinderen bestaan! Bij deze groep kan ik af en toe
aan de zijkant gaan staan en genieten van het plezier dat ze
met elkaar hebben.’

[combinatiefunctionaris sport]
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Je eigen bevindingen:

observeren
Observeren is een van tevoren geplande actie,
waarvoor een vraagstelling is bedacht en tijd is
ingeruimd. De informatie uit observaties dient als
input voor veranderingen en verbeteringen.
Observeren is leuk, maar niet eenvoudig. Het
belangrijkste is om zonder vooroordeel te kijken.
Dit doe je:
met persoonlijke afstand
met een open blik
door bij de feiten te blijven
met aandacht

(Bron: Pedagogisch kader kindercentra 4 tot 13 jaar,
Liesbeth Schreuder, Marianne Boogaard, Ruben Fukkink,
Josette Hoex, 2011)
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Hoofdstuk 2
Sociale competenties

2.1 Het belang van
sociale competenties
Sociale competentie is een begrip, dat je overal
tegenkomt, maar dat niet overal dezelfde betekenis
heeft. In deze paragraaf leggen we uit wat wij
onder sociale competenties verstaan.
Sociale competenties zijn een voorwaarde om
adequaat te kunnen handelen in sociale situaties.
“Iemand die adequaat handelt, houdt rekening
met zowel zijn eigen belangen als met die van
een ander, laat gedrag zien dat past bij zijn leeftijd
en handelt binnen de waarden en normen van de
samenleving”
(Bron: Keuzegids Kiezen voor Sociale Competenties, CED groep
i.s.m. Kohnstamm Instituut, 2010)

Sociale competenties gaan dus over hoe je met
jezelf, anderen en je omgeving omgaat; over de
balans tussen het aangaan van gezonde relaties
en persoonlijke autonomie. Dat is wat je nodig

hebt bij het vormen van een sociaal netwerk, het
volgen van onderwijs, je werk enzovoort. Om je
maatschappelijk goed te kunnen redden, moet je
tegenwoordig allerlei verschillende rollen en situaties
kunnen hanteren. Ofwel, om in onze samenleving
te participeren is het nodig sociaal competent te
zijn. En sociaal competent zijn draagt bij aan je
emotioneel en sociaal welbevinden.
Sociale competenties zijn niet hetzelfde als ‘sociale
vaardigheden’. Een programma gericht op sociale
vaardigheden kan wel een belangrijke bijdrage
leveren aan sociale competenties. Maar competenties zijn meer dan vaardigheden. We noemen
iemand competent als hij niet alleen over de juiste
vaardigheden beschikt, maar ook over de juiste
kennis over wat in een bepaalde sociale situatie
nodig en passend is. Daarnaast moet het gedrag ook
passen bij wat hij wil en bij de persoon die hij is. Een
aangeleerd ‘trucje’ is dus nog geen competentie.

Maar wanneer ben je in onze samenleving dan
precies sociaal competent? In het ‘Bronnenboek
sociale competentie’ wordt sociale competentie
onderverdeeld in zeven deelcompetenties:
zelfvertrouwen
communicatieve vaardigheden
samenwerken
initiatief nemen
invoelend vermogen
probleemoplossend vermogen
verantwoordelijkheid dragen
Deze deelcompetenties staan natuurlijk niet los
van elkaar. Wie weinig zelfvertrouwen heeft, zal
bijvoorbeeld ook niet graag initiatieven nemen.
Omgekeerd: door initiatief te nemen en samenwerking met anderen aan te gaan, kan je zelfvertrouwen
groeien. In ‘Samen doen is samen groeien’ zie je
de zeven deelcompetenties terug in de vier fasen
die groepen kunnen doorlopen.

DE DEELCOMPENTENTIE
‘INVOELEND VERMOGEN’
ONTWIKKELEN DOOR
COMPLIMENTEN
Een van de manieren om bij kinderen
hun invoelend vermogen te ontwikkelen, is door het geven en positief
ontvangen van complimenten. Ga
maar na: als Lies iemand een
complimentje geeft en de ander
reageert daar positief op, nodigt dat
haar uit om vaker complimenten uit te
delen! Zo oefent Lies zich in deze
vaardigheid. Krijgt Lies omgekeerd
van iemand anders een compliment,
dan geeft haar dat een fijn en trots
gevoel. Lies zal hierdoor ook anderen
vaker complimenten geven. Want ze
begrijpt dat het geven van complimenten ook anderen een positief
gevoel geeft.
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2.2 Leeftijd en
sociaal-emotionele
ontwikkeling
Leren omgaan met jezelf en anderen en de sociale
regels leren kennen is een proces van jaren, dat al
begint vanaf de geboorte. In deze paragraaf
besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen in de verschillende
leeftijdsfasen.
Baby’s en peuters
Pasgeboren baby’s zijn afhankelijk van hun
verzorgers, richten zich op de mensen die ze
herkennen en maken contact met hen. In de
eerste levensjaren zijn kinderen vooral gericht op
hun verzorgers en op zichzelf. Ze willen hun wereld
ontdekken en willen ‘zelf doen’. Geleidelijk leren
peuters contact maken met andere kinderen en
ontwikkelen ze een begin van begrip voor
andermans gevoelens. Als mama zich pijn doet,
krijgt ze een kusje.
4-6 jaar
Vanaf een jaar of vier kunnen kinderen eenvoudige
regels en afspraken begrijpen en zich daaraan
houden. In de kleuterperiode beginnen kinderen
vriendschappen aan te gaan en worden ze wat
minder afhankelijk van hun verzorgers. In hun
fantasiespel (doen alsof) zie je het ‘oefenen’ met
sociale rolIen terug. Doe je een spel met een
kleuter, dan zie je dat het kind een aantal
spelregels al begrijpt, maar nog slecht tegen zijn
verlies kan.

6-10 jaar
In de leeftijdsfase 6-10 jaar leren kinderen zich te
verplaatsen in anderen en rekening te houden met
anderen. Er ontstaat een besef van normen en
waarden. Met die basis gaan kinderen in de jaren
daarna echte, maar vaak nog wel wisselende
vriendschappen aan en ontwikkelen ze door
hobby’s, sport en spel allerlei vaardigheden.
Geleidelijk ontwikkelt hun zelfvertrouwen zich en
worden ze steeds zelfstandiger.

Kinderen ontwikkelen hun sociale competenties in
de loop van de jaren steeds verder. Zo kan een
kind van vier jaar luisteren naar wat een ander
zegt. Hij of zij heeft geleerd stil te zijn als een
ander praat en de ander aan te kijken. Twaalfjarigen
zijn in het luisteren al veel vaardiger dan kinderen
van vier. Ze laten hun gesprekspartner zien dat ze
luisteren door de ander niet alleen aan te kijken
maar ook door te knikken, vragen te stellen en een
reactie te geven. Zijn kinderen van twaalf jaar dan
sociaal competenter dan kinderen van vier? Nee.
Beide zijn sociaal competent, passend bij hun
leeftijd!

11-12 jaar
Kinderen van 11-12 jaar zoeken steeds vaker een
plek op waar geen volwassene aanwezig is (eigen,
aparte ruimte of buiten). Leeftijdsgenoten worden
steeds belangrijker en groepsbelangen gaan een
rol van betekenis spelen. Op deze leeftijd zijn
kinderen vaak vooral gericht op kinderen van
dezelfde sekse. Kinderen van 11-12 jaar spelen
steeds minder en gaan organiseren steeds leuker
vinden. Ze raken in de puberteit en daar horen
wisselende stemmingen bij.

2.3 Sociale competenties
en groepsontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling en
sociale competenties
Hoe een kind zich ontwikkelt, wordt voor een deel
bepaald door rijping van de hersenen. Tegelijkertijd
ontwikkelen kinderen zich in interactie met hun
omgeving. Hoe sociaal competent een kind wordt,
is dus niet alleen een kwestie van aanleg, maar
vooral ook van ervaring opdoen in sociale situaties.

Om sociale competenties te ontwikkelen, zijn de
groepen waarvan een kind deel uitmaakt essentieel.
Een goede groepssfeer is de belangrijkste voorwaarde voor het ontwikkelen van sociale competenties.
Een open, tolerante sfeer biedt kinderen in de
groep een veilige omgeving om nieuw gedrag uit te
proberen en de mogelijkheid om van elkaar te
leren. Een groep met een negatieve sfeer maakt

De ontwikkeling van sociale competenties vormt
een onderdeel van de algemene ontwikkeling van
kinderen. Door de ervaringen die een kind opdoet
in interactie met anderen, wordt hij geleidelijk
steeds meer sociaal competent, want door samen
te werken, leer je samenwerken. Door met anderen
te spelen, te praten en te luisteren, leer je jezelf
inleven in een ander.
kinderen angstig en onrustig. De groepssfeer
wordt bepaald door de individuen in de groep
- inclusief begeleider(s) - en hun onderlinge
relaties. Zoals al eerder gezegd beïnvloedt de
groep het functioneren van het kind en omgekeerd
beïnvloedt het kind ook het functioneren van de
groep. Wanneer je aan sociale competenties van
individuele kinderen wilt werken, zet je bewust de
groep als middel in. Samen doen is samen groeien!
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Voorbeeld
Thijs is van nature heel verlegen en neemt weinig
initiatief in de groep. Gelukkig reageert de groep
positief op hem. De kinderen luisteren naar hem
en laten hem uitpraten. Hierdoor groeit zijn
zelfvertrouwen. Zou de groep negatief op hem
reageren, dan zou Thijs waarschijnlijk steeds
minder vaak initiatief nemen en zou zijn zelfvertrouwen afnemen.

Een groep is continu in ontwikkeling en doorloopt verschillende fasen. In elke
fase kun je als begeleider met je groep werken aan competentie-ontwikkeling.
In de eerste fase gaan de kinderen zich thuis voelen en verwerven ze een
plaats in de groep. In deze fase staat zelfvertrouwen centraal. In de tweede
fase bepaalt de groep de machtsstructuur, normen en waarden. Bij de
begeleiding in deze fase ligt de focus op communicatie en samenwerken. De
derde fase wordt ook wel de fase van de productiviteit genoemd: de kinderen
kunnen in een positieve sfeer gericht en zinvol samenwerken met elkaar. De
aandacht is in deze fase vooral gericht op initiatief nemen en invoelend vermogen.
In de vierde fase stimuleren de kinderen elkaar, zoeken ze samen oplossingen
voor problemen en geven ze elkaar ruimte. Hierbij staan de deelcompetenties
‘problemen oplossen’ en ‘verantwoordelijkheid dragen’ centraal.

2.4 Sociale competenties en
kinderparticipatie
‘In de kinderraad zitten kinderen van groep 5 tot en met groep 8. We
bespreken allerlei onderwerpen, ook items die door de kinderen zelf zijn
aangedragen. Daar zie je dat kinderen op die leeftijd al serieus nadenken over
hoe ze naar hun omgeving kijken.’

[coördinator Brede School]
Kinderen leren sociale competenties door ervaringen op te doen, maar ze
moeten dan wel toegang krijgen tot die ervaringen. Om verantwoordelijkheid te
leren dragen, moeten kinderen ervaren hoe het is om ergens verantwoordelijk
voor te zijn. Initiatief nemen leer je alleen wanneer je gestimuleerd wordt om je
mening te geven en te delen met anderen. Wil je een kind laten groeien in zijn
sociale competenties, dan moet je hem invloed geven op de activiteiten of te
nemen beslissingen. Kinderparticipatie is dus een voorwaarde voor het
ontwikkelen van sociale competenties. In ‘Samen doen is samen groeien’
neemt kinderparticipatie een belangrijke plaats in. Kinderparticipatie is hierbij
meer dan alleen luisteren naar kinderen en het samen organiseren van
activiteiten, het is een rode draad in de omgang met kinderen. Kinderparticipatie
is een houding waarbij je als begeleider bewust samen met kinderen invloed
wilt uitoefenen op activiteiten of op beslissingen die genomen moeten worden.
Werken met kinderparticipatie
Bij kinderparticipatie is het belangrijk dat het initiatief steeds meer bij de
kinderen komt te liggen. Het aandeel van kinderen in het kiezen en het
organiseren van activiteiten zal hierdoor groter worden. Als je kinderen
uitnodigt om te ‘participeren’, vraagt dat van jou als begeleider dat je je best
doet om de signalen van individuele kinderen en de groep op te pikken. Je
krijgt daardoor beter contact met de kinderen, leert hen beter kennen en kunt
beter op hen inspelen.

25

Om te werken met kinderparticipatie,
heb je de volgende vaardigheden nodig:
	Terughoudend zijn /ruimte geven/
luisteren
De begeleider stelt zijn of haar eigen ideeën op de
achtergrond en geeft ruimte aan de ideeën en
meningen van de kinderen.
	Uitdagen
De begeleider daagt de kinderen uit om initiatief te
nemen. Hij of zij doet dit door de kinderen hiervoor
de ruimte te geven en te stimuleren. Ook zorgt de
begeleider ervoor dat hij of zij de kinderen
verantwoordelijk maakt en dat ieder kind een aandeel
heeft in het geheel.
	Ondersteunen
De begeleider ondersteunt de kinderen in de
uitvoering van de activiteit door handvatten te
bieden. Bij jongere kinderen is natuurlijk wat meer
ondersteuning nodig dan bij wat oudere kinderen.
	Volgen
De begeleider let op de vorderingen in het
samenwerkingsproces, zodat hij of zij kan bijsturen
wanneer dat nodig is.

	Licht sturen waar nodig
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen is het
soms nodig dat de begeleider bijstuurt bij het
vormgeven en het proces van de activiteit. Dit kan
bijvoorbeeld door verschillende ideeën aan te
bieden, waar kinderen uit kunnen kiezen. Kinderen
van 4 jaar zullen dit eerder nodig hebben dan
kinderen van 8 jaar.
Afstemmen op leeftijd en
ontwikkelingsniveau
In de manier waarop je kinderparticipatie vorm
geeft, speelt de leeftijd van de kinderen een rol.
Kleuters hebben al een mening over wat ze leuk
vinden en wanneer ze ervaren dat er iets gedaan
wordt met hun mening, stimuleert hen dat om een
volgende keer weer mee te denken. Maar kleuters
kunnen zich nog niet lang concentreren. Als
begeleider moet je daarom bij het doen van
voorstellen de keuzemogelijkheden beperkt
houden. Met kinderen van 11 à 12 jaar kun je
kinderparticipatie al weer anders aanpakken. Zo
vinden ze het in deze leeftijdsfase leuk om te
organiseren. Je kunt hen bij het organiseren
daarom zelf de regie geven. Jouw taak bestaat
dan uit het bieden van ondersteuning.
Kinderparticipatie langs de meetlat
Wil je weten of je in jouw groep voldoende ruimte
geeft aan kinderparticipatie? Leg je activiteiten
eens naast de meetlat op pagina 26 en kijk op
welk niveau je scoort. Bedenk dan wat je kunt doen
om kinderparticipatie nog beter vorm te geven.
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Niveaus van
kinderparticipatie
Niveau 1
Kinderen worden aangehoord
Begeleiders luisteren naar kinderen, maar met de mening van kinderen wordt
weinig tot niets gedaan. Kinderen worden niet gestimuleerd in het geven van
hun mening. Begeleiders starten een activiteit zonder overleg met de kinderen
en bepalen zelf wat er gebeurt.
Niveau 2
Kinderen worden gestimuleerd in het uiten van hun mening
Kinderen worden gestimuleerd in het geven van hun mening en mogen hun
inbreng geven. Deze mening wordt meegenomen, maar de begeleiders
bepalen. De begeleiders vertellen aan de kinderen wat zij van plan zijn en
starten de activiteit.
Niveau 3
Er wordt rekening gehouden met de mening van kinderen
Op dit niveau hechten de begeleiders waarde aan de mening van de kinderen.
De begeleiders vragen aan de kinderen wat zij willen, dit wordt geïnventariseerd en telt mee bij het nemen van een besluit door de begeleiders. De
begeleiders vertellen aan de kinderen welke keuze zij gemaakt hebben en
starten de activiteit.

Niveau 4
Betrekken van kinderen bij besluitvorming
Kinderen worden gestimuleerd in het geven van hun mening. De begeleiders
hechten waarde aan deze mening. Ze vragen aan de kinderen wat zij zouden
willen. Er wordt overlegd en gezamenlijk besloten welke activiteit wordt uitgevoerd.
Het initiatief ligt bij de volwassenen, maar de kinderen beslissen mee.
Niveau 5
Samen beslissen en uitvoeren	
Op dit niveau geeft de mening van de kinderen de doorslag. Het initiatief en
het idee ligt bij de kinderen, zij bedenken, organiseren en leiden zelf een
activiteit. De begeleiders vragen aan de kinderen wat zij willen of kinderen
komen met een idee. Er is een inventarisatie en de mening van de kinderen
geeft de doorslag. De begeleiders begeleiden de kinderen waar nodig bij het
uitvoeren van de activiteit en creëren randvoorwaarden, zodat de kinderen het
uiteindelijk zelf kunnen doen.
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‘Stimuleren van de sociale competenties heeft uitwerking
op de hele schoolcultuur. Je mag je mening geven, je mag
zeggen wat je wilt.’
[coördinator Brede School]

‘De kinderraad is een divers clubje kinderen. Maar ook in
dit clubje werk ik gericht aan sociale competenties. Hoe
krijg je de kinderen bij elkaar, wat kun je zelf doen. Zo
werken vraagt ook dat je naar jezelf kunt kijken: hoe sta ik
erin? Als een kind bijvoorbeeld heel realistische kritiek geeft,
siert het je als je kunt zeggen: daar heb je een punt. Als je
zelf een open houding hebt, heeft dat invloed op de groep.’
[coördinator Brede School]

Terughoudend zijn / ruimte geven / luisteren doe je zo:
je laat het kind merken dat je oprechte interesse hebt in zijn of haar mening
je zorgt ervoor dat jij en het kind zo min mogelijk afgeleid worden tijdens het
gesprek
je zit op ooghoogte en maakt oogcontact
je nodigt uit tot praten, door open vragen te stellen. Dat zijn wie/wat/waar/wanneer/
waarom vragen, waarop een uitgebreider antwoord dan alleen ja of nee nodig is
je luistert aandachtig
je laat het kind merken dat je zijn of haar gevoelens begrijpt en accepteert
je herhaalt wat het kind zegt en vat het samen
je zorgt ervoor dat alle kinderen gehoord en gezien worden
kinderen uitdagen doe je zo:
je stelt het kind op zijn gemak
je houdt er rekening mee dat kinderen soms wenselijke antwoorden geven, en
vraagt dan door
je laat het kind merken dat je oprechte interesse hebt in zijn of haar mening
Iedere mening telt
je stelt geen suggestieve vragen en stuurt niet aan op een door jou zelf
bedachte oplossing
je houdt je eigen mening voor jezelf
je durft stiltes te laten vallen
je luistert zonder te oordelen, er zijn geen goede of foute antwoorden
ondersteuning bieden doe je zo:
je hebt voldoende inzicht in de mogelijkheden van de kinderen
je bereidt je voor door van tevoren na te denken waarover de kinderen kunnen
meebeslissen
je overlegt met de kinderen, denkt mee en verplaatst je in hen
je staat stil bij jouw eigen grenzen en belemmeringen
je bespreekt de grenzen met collega’s
je geeft de kinderen duidelijkheid over de grenzen
je laat de kinderen binnen de gestelde grenzen hun eigen ideeën uitvoeren en
staat toe dat ze daarbij eventueel fouten maken of andere beslissingen nemen
dan jij zou doen
je ondersteunt de kinderen waar nodig

Hoofdstuk 3
AAN DE SLAG MET DE GROEP

Nu je het doel van ‘Samen doen is samen groeien’
en de informatie over sociale competenties hebt
kunnen lezen, is het tijd om aan de slag te gaan
met jouw groep. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe
je de documenten, die je vindt op:
www.samendoenissamengroeien.nl kunt gebruiken.

3.1 De stappen in ‘Samen
doen is samen groeien’
‘Samen doen is samen groeien’ bestaat uit de
volgende stappen, waarbij elke stap zijn eigen
document(en) heeft:
Stap 1: Observatie van de groep om de 		
groepsfase te bepalen
Stap 2: Uitwerking groepsfase
Stap 3: Voorbereiding activiteiten
Stap 4: Evaluatie stimuleren sociale 		
competenties
In de volgende paragrafen zullen we elke stap
toelichten.

3.2 Stap 1: Observatie
van de groep om de
groepsfase te bepalen

Tijdens stap 1 observeer je de groep met behulp
van de vragen in het document ‘Bepalen groepsfase’
en bepaal je in welke fase jouw groep zich bevindt.
Voor iedere nieuwe groep bepaal je de fase waarin
de groep zit en vul je de vragen in.
Net zoals een persoon zich ontwikkelt, maakt ook
een groep een ontwikkeling door. Er bestaan
verschillende theorieën over groepsontwikkeling,
maar allemaal gaan ze ervan uit dat elke groep
dezelfde fasen doorloopt. In ‘Samen doen is
samen groeien’ verdelen we de ontwikkeling van
een groep in vier fasen. Als je kunt herkennen in
welke fase jouw groep zit, kan dat veel duidelijk
maken over het gedrag in de groep. Elke groep is
anders. Een nieuwe groep begint bij groepsfase 1
en kan in theorie aan het einde van een schooljaar
of seizoen in groepsfase 4 zitten. Of dat ook
gebeurt, hangt van allerlei factoren af. Hoe vaak
komt de groep bijeen, zijn er wisselingen van
begeleiders, wisselt de groep van samenstelling,
wie zitten er in de groep enzovoort. Ook lang niet
alle groepen die dagelijks bijeenkomen, zoals
schoolklassen, bereiken fase 4. Bovendien kan een
groep terugvallen in een lagere fase. Het is aan de
begeleider(s) van de groep om zo’n terugval te
herkennen en de begeleiding hier op aan te passen.
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In de volgende tabel geven we de vier groepsfasen met bijbehorende kenmerken weer.

Groepsfase	Kenmerken
Fase 1

		
		

er is een nieuwe samenstelling van de groep;
de groep is nog geen groep;
er is voornamelijk contact tussen kinderen die een geschiedenis met
elkaar hebben;
er is sprake van onzekerheid in de groep: weinig initiatief, weinig inbreng
van een eigen mening, niet weten wie wie is en waar je aan toe bent.

Fase 2

de groepsleden kennen elkaar;
er ontstaan vaste patronen in de onderlinge verhoudingen. De individuele
posities en rollen worden bepaald;
er is sprake van uittestgedrag ten opzichte van de begeleiders en andere
groepsleden (machtsstrijd);
ontstaan van ruzies, conflicten en kliekjes;
kritiek en discussies.

		
		
Fase 3

		
-

er is contact tussen alle groepsleden;
de kinderen voelen zich op hun gemak in de groep;
alle kinderen hebben zich een plaats verworven in de groep, niemand
valt er buiten;
de kinderen dragen initiatieven aan.

Fase 4

er is een groepsgevoel ontstaan, de groep wordt een team;
er is duidelijk sprake van zelfvertrouwen binnen de groep als geheel;
er wordt samengewerkt aan het gemeenschappelijke doel;
de kinderen werken samen en helpen elkaar in probleemsituaties;
de kinderen kunnen samen zelfstandig iets organiseren of ondernemen.

		
-

Tabel 1: Groepsfasen in ‘Samen doen is samen groeien’

Algemene
aandachtspunten bij
het gebruik van de
methode
Probeer zo objectief mogelijk naar de groep te kijken en te luisteren. Goed
observeren is niet gemakkelijk. Een bekende valkuil is dat je van tevoren al
bepaalde verwachtingen of vooroordelen hebt en dat je bij het observeren vooral
zoekt naar bevestiging daarvan. Ook kan het bij het observeren gebeuren
dat jouw beoordeling van het gedrag van kinderen gekleurd wordt door wat je
zelf hebt meegemaakt of belangrijk vindt. Wees je bewust van deze valkuilen.
Observeren is informatie verzamelen door wat je ziet en hoort. Pas ná het
observeren ga je de verzamelde informatie analyseren en interpreteren.
Let erop dat je niet alleen kijkt naar drukke, luidruchtige kinderen, omdat deze
nu eenmaal meer opvallen dan rustige, stille kinderen.
Tijdens vakanties is de groep misschien helemaal niet, of in een andere samenstelling bijeengeweest. De kans is dan erg groot dat de groep is teruggevallen
naar een eerdere fase. Dit is niet erg, maar wees je hiervan bewust en bedenk
hoe je samen met je groep terug kunt komen op het oude niveau.
Houd bij het observeren rekening met de leeftijdsfase van de kinderen in jouw
groep. Goed communiceren is voor een vijfjarige niet hetzelfde als voor een
twaalfjarige. Het is dus belangrijk dat je kennis hebt van de ontwikkelingsfasen
van 4-12 jarigen, in het bijzonder van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
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3.3 Stap 2: Uitwerken
groepsfase
Je weet nu in welke fase jouw groep zich bevindt.
Bekijk de sociale competenties die bij deze
groepsfase horen.
Benodigd document: Groepsfase 1, 2, 3 of 4.
Vul de vragen op het formulier in en scoor de
vaardigheden behorende bij de competentie(s). Na
het invullen weet je welke vaardigheden de groep
beheerst en welke vaardigheden je wilt gaan
stimuleren. Bedenk vervolgens met je collega’s en
de kinderen op welke manier je dit gaat doen. In
paragraaf 3.6 gaan we dieper in op de vier
groepsfasen en beschrijven we wat in de
verschillende groepsfasen van jou als begeleider
gevraagd wordt.

3.4 Stap 3: Voorbereiden
activiteit
Tijdens stap 3 ga je gericht aan de slag met het
stimuleren van de vaardigheden die je als
‘onvoldoende’ gescoord hebt. Dit kan op allerlei
manieren, bijvoorbeeld door je eigen begeleiding
aan te passen of door - samen met de kinderen nieuwe activiteiten te ontwikkelen.
Benodigd document: Voorbereiding activiteit

Tip

Vul de formulieren ‘Bepalen
groepsfase’ en ‘Groepsfase 1-4’
als het mogelijk is samen met
een collega in. Samen zie je
meer dan alleen, en ook bij het
bepalen van de aanpak werkt het
vaak prettig om daarover met
een ander in gesprek te kunnen
gaan. Je kunt er ook voor kiezen
om jezelf en de groep te laten
observeren. Welke invloed heeft
jouw gedrag op de groep?

Scoren
Heb je op 80% van de vaardigheden een ‘goed’ gescoord, is er
geen ‘onvoldoende’ gescoord en
is het doel behaald? Dan mag je
de conclusie trekken dat de groep
de fase goed doorlopen heeft en
kun je je op de volgende fase
concentreren. Bestudeer die
volgende fase en bijbehorende
competentie(s) goed en pas de
begeleiding van de kinderen hier
op aan.

‘Als leider in je eentje aan een groep trekken werkt niet.
Maar natuurlijk is het wel nodig om een bepaalde sturing te
geven. Met een groep jongens die eerst niet te motiveren
was tot iets anders dan voetbal heb ik samen een planning
gemaakt. We hebben bijvoorbeeld zo’n echte, grote
basketballer uitgenodigd en een taekwondo leraar. Had ik
deze jongens een door mij alleen bedacht programma
opgelegd, dan had ik hen verloren.’

[combinatiefunctionaris sport]
‘Voor mij is kinderparticipatie zo essentieel dat het
ondenkbaar is om hieraan niet te werken. Burgerkracht,
zelfstandig burger zijn in deze samenleving, dat begint bij
kinderen!’

[coördinator Brede School]
‘In mijn groep zit een jongen met het syndroom van
Asperger. Door ‘Samen doen is samen groeien’ ga ik
bewuster met hem om. Ik sta er meer bij stil of ik dit of dat
wel van hem kan vragen.’

[pedagogisch medewerker BSO]
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3.5 Stap 4: Evaluatie
stimuleren sociale
competenties
‘Natuurlijk kost het tijd. Je moet je
inlezen en met elkaar de documenten
invullen. Maar mijn collega’s en ik
vonden het echt de moeite waard én
heel erg leuk!’

[pedagogisch medewerker BSO]

Tip
Bewaar de activiteiten die je hebt uitgewerkt. Zo
bouw je een mooie verzameling van activiteiten op
die de sociale competenties van kinderen stimuleren.
In een volgend jaar of bij een andere groep kun je
op die verzameling terugvallen.

Elke dag
Sociale competenties stimuleren doe je niet alleen
tijdens een speciaal daarop gerichte activiteit. Je
bent er altijd mee bezig, al vanaf het moment dat
de kinderen binnenkomen. In paragraaf 3.6 lees je
welke competenties in de verschillende groepsfasen
van jou als begeleider gevraagd worden. Maak dit
bespreekbaar met je collega’s en vraag hen om
feedback. Door hier bewust mee om te gaan, kun
je samen groeien in je competenties als begeleider.

Bepaal van tevoren hoeveel tijd jijzelf en de groep
nodig hebben om nieuwe sociale competenties te
leren. Volg de ontwikkelingen vol interesse en
nieuwsgierigheid en evalueer niet te vroeg. Geef
jezelf en de groep de tijd om met vallen en opstaan
verder te groeien. Aan de hand van de vragen op
het document Evaluatie stimuleren sociale
competenties evaleer je het werken aan sociale
competenties.

Tip

Bespreek twee keer per jaar met je collega’s jullie
eigen competenties en bekijk welke scholing voor
jullie ondersteunend kan zijn.

Tip

Een leuk en praktisch boek met spelletjes voor het
aanleren van sociale vaardigheden is “Kinderen
sociale vaardigheden leren door middel van spel”
van Deborah Plummer, 2012. In dit boek vind je
allemaal spelletjes om elkaar te leren kennen, te
werken aan zelfbewustzijn en zelfbeheersing en te
leren luisteren en observeren. Ook staan er spelletjes
in gericht op het ontwikkelen van communicatieve
vaardigheden, empathie en samenwerkings- en
onderhandelingsvaardigheden, en ideeën voor
spelletjes gericht op het samen oplossen van
problemen.
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Groepsfasen
1 tot en met 4
inclusief:
Begeleidingstips,
vaardigheden
& spelletjes
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3.6 Groepsfasen 1 tot en met 4

	O 	v
Zelfvertrouwen:
De kinderen kennen elkaar bij naam
De kinderen reageren positief op afwijkende en/of nieuwe ideeën

G

De kinderen vertellen elkaar waar ze goed in zijn

www.samendoenissamengroeien.nl
In stap 1 bepaal je aan de hand van observaties in
welke groepsfase jouw groep zit. In stap 2 (uitwerken
groepsfase) bekijk je welke sociale competenties,
behorend bij deze fase, jouw groep beheerst en welke
competenties je wilt stimuleren. In deze paragraaf
gaan we wat dieper in op de vier groepsfasen, geven
we aan hoe je jouw groep kunt begeleiden en welke
competenties jij daarbij nodig hebt.

3.6.1 Groepsfase 1:
Een plaats in de groep
vinden
In een groep die zich in fase 1 bevindt, is ieder
groepslid bezig om zich een plaats te verwerven.
De kinderen zoeken welke rol ze op zich kunnen
nemen en vormen met elkaar een nieuw
samengestelde groep. In zo’n nieuw samengestelde groep moeten niet alleen de nieuwelingen
hun plekje vinden, maar moeten ook zittende

kinderen mogelijk opnieuw hun rol bepalen.
De onzekerheid in groepsfase 1 leidt ertoe dat de
aandacht vooral gericht is op de begeleider(s).
Die moeten houvast bieden! De begeleiders hebben
in deze fase dan ook grote invloed op de groep.
De eerste groepsfase is heel belangrijk. Hoe deze
fase verloopt, heeft grote invloed op de groepsprocessen in de fasen hierna. In een goed
verlopende eerste fase leren de kinderen elkaar
kennen en vinden ze elk een eigen plaats in de
groep.
Doorloopt de groep deze fase niet goed, dan kan
het gebeuren dat sommige kinderen zich geen
plekje in de groep kunnen verwerven, of dat ze
aandacht zoeken op een negatieve manier. De
uitdaging in deze fase is, de kinderen en de groep
laten groeien in hun zelfvertrouwen. De sociale
competentie ‘zelfvertrouwen’ staat dan ook centraal
in deze fase; daar werk je met je groep naar toe!

Hoe kun je jouw groep in fase 1
begeleiden?
zorg dat je zo snel mogelijk de namen van
de kinderen kent en zij die van jou. Dat
geeft hen een vertrouwd en zeker gevoel.
wees bij de start van de groep duidelijk
over de rollen, regels en grenzen. Dat helpt
de kinderen zich veilig te voelen.
zorg dat je een en ander weet van de kinderen
(thuissituatie, achtergrond, interesses, school).
laat de kinderen merken dat je het fijn vindt
dat ze er zijn. Spreek je verwachtingen ten
opzichte van de kinderen uit en vraag naar
hun verwachtingen.
geef de kinderen voldoende ruimte om jou
en elkaar te leren kennen.
doe spelletjes om elkaar te leren kennen
(namenspelletjes, elkaar in tweetallen
interviewen) en werk met foto’s met de
naam erbij.
bevorder zelfvertrouwen: laat de kinderen
vertellen en aan elkaar zien waar ze goed
in zijn of waar ze trots op zijn.
schep duidelijkheid over de regels, 		
afspraken en normen in de groep (laat de
kinderen daarover een lijst opstellen,
bespreek die en stuur eventueel bij).

Welke vaardigheden heb jij als
begeleider in deze fase vooral nodig?
kinderen bij naam kennen
weten welke interesses kinderen hebben
ieder kind zien als een uniek kind
inschatten waar de grenzen van ieder
kind liggen
compliment kunnen geven en ontvangen
positief en duidelijk kunnen communiceren
met kinderen
uitdagende activiteiten aanbieden waarin
kinderen succeservaringen op kunnen doen
opbouwende feedback geven

43

SPELLETJES

Spelletjes groepsfase 1
Ballon hoog (vanaf 4 jaar)
De kinderen zitten in kleermakerszit in een kring.
Eén kind staat in de kring en roept terwijl hij of zij
de ballon omhoog gooit een naam van een ander
kind. Dit kind moet zorgen dat hij of zij in de kring
is voordat de ballon de grond raakt.
Wie ben jij? (vanaf 4 jaar)
Tijdens dit spel maken de kinderen kennis met
elkaar en met de begeleider. De kinderen zitten in
een kring. Ze noemen hun naam en vertellen iets
over wat ze leuk vinden, waar ze goed in zijn of
wat leuk is om over zichzelf te vertellen. Tijdens
het vertellen houdt het kind een voorwerp (kussen,
bal of iets dergelijks) in zijn handen. Is het kind
klaar, dan geeft hij of zij het voorwerp aan de
volgende.
Geschiedenis maken door nemen van
foto’s (vanaf 4 jaar)
Maak foto’s van onderling plezier, activiteiten,
samenwerken, uitjes enzovoort. Geef deze foto’s

een zichtbaar plekje aan de wand in de groep; het
liefst op ooghoogte van kinderen. Zo leg je de
geschiedenis vast en zullen kinderen elkaar
hieraan herinneren (‘Weet je nog?’). Je kunt dit
ook stimuleren door af en toe vragen te stellen
over wat je ziet op de foto’s. Zo stimuleer je de
groepsvorming.
Foto’s maken (Vanaf 4 jaar)
Maak foto’s van ieder kind in de groep. Je kunt
hier eventueel een gezamenlijke activiteit van
maken door de kinderen elkaar te laten fotograferen. Dit kan een portretfoto zijn of een foto waarop
het kind iets geks doet (gekke gezichten trekken,
op de kop aan het klimrek, verkleed enzovoort).
Zorg ervoor dat het kind goed herkenbaar
gefotografeerd wordt. Misschien vinden de
kinderen het leuk om hun foto op een vel papier te
plakken en het fotokader – voorzien van hun naam
– te versieren. De foto’s plastificeer je. Bij
binnenkomst kunnen de kinderen hun eigen foto
uit een daarvoor bestemd bakje halen en
ophangen aan een haakje. Zo laten ze zien dat ze
er zijn en is voor iedereen zichtbaar wie er
allemaal in de groep zitten. Bij de start van de dag
of bijeenkomst kun je als begeleider met behulp
van de foto’s ook aandacht schenken aan de
kinderen die er niet zijn. Daarmee laat je zien dat
er ook aan je wordt gedacht als je er niet bent (je
hoort erbij).
Tip: zorg dat op de achterzijde van alle foto’s een
afbeelding van een rug en een rugzak staat met
daaronder de naam van het kind, en hang de foto
van een afwezig kind achterstevoren op.

Samen omgangsafspraken
(groepsregels) maken (Vanaf 4 jaar)
Stel samen met de kinderen in je groep omgangsafspraken op (als de term groepsregels bij de
groep meer herkenning oproept, kun je die ook
gebruiken). Is de groep groot, vorm dan subgroepjes voor het opstellen van omgangsafspraken.
Inventariseer met de kinderen hoe ze graag met
elkaar willen omgaan en welke afspraken ze met
elkaar willen maken over spelen, opruimen, rust,
ruimte enzovoort. Help de kinderen om afspraken
positief te formuleren door erin te vermelden welk
gedrag je wilt zien. Dus niet ‘Binnen mag je niet
rennen, buiten wel’, maar: ‘Binnen lopen we en
buiten mag je rennen’. Als je met de kinderen de
afspraken hebt geïnventariseerd, maken jullie
samen een top 5 lijst (maximaal een top 8 lijst) van
de genoemde omgangsafspraken, eventueel met
behulp van stemmen. Klaar? Schrijf de afspraken
op een groot vel of bord en versier dit. Gebruik
voor kinderen die nog niet kunnen lezen plaatjes of
tekeningen ter verduidelijking. Je kunt de kinderen
hun handtekening onder de afspraken laten zetten.
Hang de afspraken op een plek waar iedereen ze
kan zien en verwijs er regelmatig naar (‘Wat
hadden we hier ook alweer over afgesproken?’).
Zo beklijven de omgangsafspraken bij de kinderen
en gaan ze elkaar er ook op aanspreken.

De naam laten horen (vanaf 5 jaar)
Er zijn groepjes gemaakt. De deelnemers staan
achter elkaar met de gezichten in één richting. De
voorste noemt zijn naam, daarna nummer twee en
zo het rijtje af. Het is de bedoeling dat iedereen om
de beurt zijn naam in verschillende emoties
presenteert (verdrietig, vrolijk, bang, verlegen).
Ik hou van... (vanaf 5 jaar)
De kinderen zitten in een kring. Een van de
kinderen gaat staan en doet een uitspraak,
bijvoorbeeld: ‘Ik hou van chocolade’. Iedereen die
ook van chocolade houdt, moet nu ook gaan
staan. Wie niet van chocolade houdt, blijft zitten.
Wie een beetje van chocolade houdt, gaat staan
maar zakt door de knieën. Dit kun je met
verschillende uitspraken doen. Het is de bedoeling
dat iedereen uitspraken kiest die ook echt op hem
of haar van toepassing zijn. Voorbeelden zijn: ik
hou van kamperen, ik hou van sporten, ik hou van
spruitjes, ik hou van lol maken, ik hou van muziek
maken, ik hou van lezen, ik hou van autorijden, ik
hou van vakantie.
Ritme klaar (vanaf 6 jaar)
De spelers zitten in een kring op een stoel. Op
teken van de spelleider gaan alle handen in de
lucht, dan slaat ieder op de knieën, klapt in de
handen en ‘lift’ om beurten boven de linker en
rechter schouder. Goed onthouden dus: handen in
de lucht, klap op de knieën, klap in de handen, lift
links, lift rechts. Bij het links liften roept een kind
zijn eigen naam en bij het rechts liften roept hij de

45

Namen-associatiespel (vanaf 7 jaar)
Bepaalde gedragseigenschappen of uiterlijke kenmerken onthoud je gemakkelijk. Daar is dit spel op gebaseerd. Iedereen staat in de kring. De spelleider
begint met het roepen van zijn eigen naam. Daarbij maakt hij een bepaalde
beweging, zoals een buiging. De volgende in de kring (met de klok mee) noemt
ook zijn of haar naam en maakt hierbij een andere beweging. Zo ga je de hele
kring rond. Hierna ga je weer de kring rond, maar nu moet je steeds de namen
en bewegingen van de vorige mensen opnoemen en voordoen. Dus de eerste
persoon in de kring doet alleen zijn eigen naam en beweging, maar de laatste
in de kring moet alle voorgaande namen en bewegingen laten horen en zien.

naam van iemand in de kring. Die neemt de beurt
over. De groep slaat weer op de knieën en klapt in
de handen, allen liften links en rechts. Zo gaat het
verder. Wie het ritme verstoort of de verkeerde
beweging uitvoert, moet opstaan.
Persoonlijke handen (vanaf 7 jaar)
Elk kind tekent zijn of haar handomtrek op een vel
papier. In elke vinger schrijft hij of zij vervolgens een
persoonlijk thema.
duim: lievelingseten
wijsvinger: sport
middelvinger: hobby
ringvinger: lievelingsdier
pink: wat ik in deze groep wil meemaken

Krantenmep (vanaf 8 jaar)
De kinderen zitten in een kring. Iemand staat in het midden van de kring met
een opgerolde krant. In de kring begint iemand met het noemen van een naam
van een ander kind in de kring. Op dat moment mag de ‘mepper’ het genoemde
kind met de krant op de knieën slaan. Het genoemde kind noemt zo snel
mogelijk de naam van iemand anders in de kring. Lukt het niet voor de klap
een naam te noemen, dan wordt het gemepte kind de nieuwe ‘mepper’.

Alle handen worden verzameld. De groep raadt
van wie welke hand is. Daarna kun je de handen
bijvoorbeeld aan elkaar bevestigen en als slinger
ophangen.
Ik zit in het gras naast... (vanaf 7 jaar)
De spelers zitten in een kring op een stoel. Een
persoon staat in het midden. Er is één vrije stoel.
De eerste speler links van de vrije stoel gaat op de
stoel zitten en zegt: “Ik zit...”. Er is nu een andere
stoel vrijgekomen. De speler links van deze stoel
gaat daarop zitten en zegt: “..in het gras..”. Weer
komt er een andere stoel vrij. De speler links ervan
gaat erop zitten en zegt: “naast [naam].”

Rebusnaam (vanaf 8 jaar)
Alle kinderen krijgen een stuk papier. Hierop moet iedereen een rebus van zijn
eigen naam maken. Bij lange namen is het soms gemakkelijker om meerdere
plaatjes te gebruiken. Hang de rebussen na afloop in de ruimte.

De genoemde speler gaat op de vrijgekomen stoel
zitten. Nu moet de speler in het midden proberen
om te gaan zitten op de laatst vrijgekomen stoel
voordat de eerste speler links erop gaat zitten en
zegt “Ik zit”. Wie niet kan gaan zitten komt in het
midden.

Sleutelbos (vanaf 10 jaar)
Iedereen neemt zijn sleutelbos. Bij iedere sleutel hoort een verhaal, een
bepaalde betekenis of waarde. Om de beurt vertellen de kinderen daarover
iets. Dit kan heel kort: maximaal een minuut per sleutel. Bij een grote groep
kun je dit spel in kleine groepjes of tweetallen doen en dan een paar keer wisselen.
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3.6.2 Groepsfase 2: Onderlinge verhoudingen centraal

	O 	v
Communicatieve vaardigheden
De kinderen groeten en zeggen gedag
De kinderen hebben aandacht voor elkaar tijdens een gesprek
De kinderen stellen vragen aan elkaar

G

Samenwerken
De kinderen vragen elkaar om hulp
De kinderen kunnen taken verdelen
De kinderen houden elkaar aan gemaakte afspraken

www.samendoenissamengroeien.nl

In een groep in fase 2 kennen de kinderen en
begeleider(s) elkaar. De groep is gegroeid in
zelfvertrouwen. De kinderen durven zich steeds
meer uit te spreken naar elkaar en naar de
begeleider. Ook frustraties of onduidelijkheden
over bijvoorbeeld doelen, rollen en verantwoordelijkheden worden geleidelijk steeds meer openlijk
geuit. Er ontstaat een machtsstrijd om duidelijk te
krijgen hoe de onderlinge verhoudingen precies
liggen en wie welke rol in de groep heeft. Niet
alleen tussen kinderen onderling, maar ook tussen
kinderen en begeleider(s).

Een goede begeleiding van de groep in deze
lastige fase is belangrijk. Gaat het in deze fase
namelijk niet goed, dan kan een onevenwichtige
machtsstructuur ontstaan met als gevolg een
negatieve sfeer, ruzies, conflicten, kliekjesvorming
en pestgedrag. Om als groep verder te kunnen
groeien, is het belangrijk dat de kinderen ervaren
dat ze hun mening mogen uiten en inbreng mogen
hebben, dat de ander een andere mening mag
hebben en anders mag zijn. In deze fase ligt het
accent dus op de competenties ‘communicatie’ en
‘samenwerken’.

Hoe kun je jouw groep in fase 2
begeleiden?
zorg ervoor dat de kinderen met iedereen
uit de groep in contact komen. Dat kun je
doen door met subgroepjes van steeds
wisselende samenstelling te werken.
stimuleer alle kinderen om hun mening te
uiten, en zorg ervoor dat ze goed luisteren
naar elkaars mening en die van jou als
begeleider (bijvoorbeeld door met 		
praatfiches te werken, of door de ene helft
van de groep in een kring te laten 		
discussiëren en de ander helft om de kring
heen te zetten en te laten luisteren).		
Benadruk hierbij tolerantie voor elkaar en
voor onderlinge verschillen.
geef feedback op het gedrag en de ideeën
van de kinderen. Laat vooral weten wat je
positief vindt.
geef ruimte aan de kinderen in jouw groep
die zich positief opstellen en sociaal
vaardig zijn.
let erop dat je stille kinderen uitnodigt om
mee te doen, zodat niet alleen de meer
luidruchtige kinderen aan het woord komen.
stel eventueel een overlegvorm samen
(bijvoorbeeld kindervergadering/ ledenraad).

Welke vaardigheden heb jij als
begeleider in fase 2 vooral nodig?
Communicatievaardigheden:
luisteren naar kinderen zonder te oordelen
kinderen de tijd geven om te antwoorden
kinderen helpen bij het ordenen van
gedachten wanneer ze er niet uitkomen
bewust zijn van je non-verbale communicatie
vanuit ik-vorm praten
doelgerichtheid in gesprekken (je niet laten
afleiden)
het goede voorbeeld geven in communicatie
luisteren, geven en ontvangen van feedback
Samenwerken:
bepalen wanneer je wilt ingrijpen
(snel bijsturen of kinderen ruimte geven
om fouten te maken)
loslaten van resultaat en ruimte geven
voor het maken van fouten 		
(kinderen leren door vallen en opstaan)
kinderen laten oefenen met kleine 		
probleempjes (de bal is lek, wat nu?)
de kinderen duidelijkheid bieden over de
taken die gedaan moeten worden
duidelijkheid geven waarover kinderen
initiatieven en beslissingen kunnen nemen
overzicht hebben over wat er gedaan moet
worden bij het organiseren van een activiteit
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Spelletjes groepsfase 2
Blinddoek (vanaf 4 jaar)
De groep wordt in tweeën gesplitst. Van elke groep wordt er iemand geblinddoekt. De rest van de groep staat achter een aangegeven lijn. De spelleider
legt een muntstuk in het vak van beide partijen. De geblinddoekte moet
proberen de munt te vinden. De groep mag de geblinddoekte instructies geven,
maar moet achter zijn of haar lijn blijven staan. De groep van wie de geblinddoekte het eerst de munt heeft gevonden, krijgt een punt.
Bericht fluisteren (vanaf 4 jaar)
De begeleider fluistert een zin in het oor van een kind. Het kind fluistert wat hij
verstaan heeft op zijn beurt door aan een ander kind. Uiteindelijk krijgt men
iets heel anders dan het oorspronkelijke bericht. Bij jonge kinderen houd je de
zin die je fluistert kort, bij oudere kinderen kan de zin langer zijn.
De golven van de zee. (vanaf 4 jaar)
De spelers staan in een kring en houden de parachute met twee handen vast
ter hoogte van hun middel. Er wordt een grote, zachte bal in het midden van de
parachute gelegd. De spelbegeleider geeft instructies over hoe kalm of
stormachtig de golven op de ‘zee’ zijn, en de spelers bewegen de parachute op
die manier, terwijl ze proberen de bal er niet af te laten vallen.
(Bron: Kinderen sociale vaardigheden leren door middel van spel, Deborah M. Plummer, 2012)

Geheim agent (vanaf 6 jaar)
De groep wordt in tweeën verdeeld. Deze groepjes
gaan op een rij naast elkaar zitten met de rug naar
het andere groepje (minimaal drie meter van
elkaar). Neem nu van elke groep één persoon en
zet die met de rug naar elkaar in het midden. De
anderen mogen zich omdraaien. Door tekenen en
schijnbewegingen te maken moeten ze de persoon
uit hun groep duidelijk maken wie achter hem
staat. Als een van de twee is geraden, begint het
spel opnieuw.
ABC (vanaf 6 jaar)
De kinderen moeten zo snel mogelijk in een rij
gaan staan in alfabetische volgorde. Als hulpmiddel
kan het ABC op het bord worden geschreven.
Stille begroeting (vanaf 6 jaar)
Bij dit spel moeten de spelers veel ruimte hebben
om vrij te kunnen bewegen. Iedereen loopt
langzaam door het lokaal en begroet de anderen
op een vriendelijke manier zonder iets te zeggen.
Bijvoorbeeld met een kleine zwaai, met een lange
en langzame zwaai, met een high five, met een
glimlach, met oogcontact, met een kort ‘gesprekje’
met de handen. De spelbegeleider kan eerst een
paar voorbeelden geven. Er mag geen fysiek
contact zijn. Het doel is te ontdekken op hoeveel
verschillende manieren de spelers elkaar kunnen
begroeten.
Dit spel duurt ongeveer 4 à 5 minuten en de
nabespreking ook ongeveer 5 minuten. Je
bespreekt na of kinderen een nieuwe begroeting

hebben geleerd of een nieuw idee hebben
gekregen en hebben uitgeprobeerd. Waren
sommige manieren van begroeting gemakkelijker
dan andere? Wat was de leukste, natuurlijkste of
meest ontspannen manier om anderen te
begroeten? Welke paste het meest bij jou?
Veranderde je je begroeting om je bij anderen aan
te passen? Begroetten tweetallen elkaar soms op
heel verschillende manieren? Hoe voelde dat? Uit
welke signalen blijkt dat andere mensen aan je
denken, of je in een groep verwelkomen, zelfs als
ze niks zeggen (bijvoorbeeld, duim opsteken,
glimlachen)? Hoe kan dat helpen als je je angstig
voelt? Kun je een situatie bedenken waarin je dat
soort bemoediging aan iemand anders kunt
geven? Hoe dicht staan we bij iemand als we hem
begroeten? Op welke manieren begroeten mensen
elkaar nog meer (bijvoorbeeld handen schudden,
een omarming, op de schouder kloppen)?
(Bron: Kinderen sociale vaardigheden leren door middel van
spel, Deborah M. Plummer, 2012)
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Telefoonspelletje (samenwerken vanaf 7 jaar)
De kinderen zitten in een kring en houden elkaars handen vast. Eén kind zit in
het midden. Eén kind in de kring begint te telefoneren naar een ander kind in
de groep. En zegt: “Ik telefoneer naar...”.
Hierna knijpt het in een van de 2 handen die het vasthoudt, waarna het zegt:
“Vertrokken”. Het handenknijpen wordt nu doorgegeven: het is het bericht.
Dus als kind A in kind B’s hand knijpt, knijpt kind B in kind C’s hand...
Als het bericht aangekomen is, zegt de persoon naar wie het werd verzonden:
“Aangekomen”. De persoon in het midden moet proberen het bericht te
onderscheppen. Dit doet hij door te raden bij wie het nu is. Hij mag slechts drie
keer raden. Men kan ook centrales invoegen. Dit is een kind dat met gekruiste
armen handjes geeft. De centrale geeft een seintje, bijvoorbeeld biepbiep,
zodat het kind in het midden gemakkelijker te weten komt waar geknepen
wordt. De centrale kan echter ook de verbinding terug laten keren vanwaar
deze kwam (een changé-module dus), maar dit hoeft niet.
Wie ben ik? (vanaf 8 jaar)
Elk kind krijgt een kaartje op de rug met daarop de naam van een bekend
persoon, stripfiguur of popband. Het is de bedoeling dat je er door middel van
vragen stellen achter komt wat er op jouw kaartje staat. Je mag alleen vragen
stellen waarop je met ja of nee kunt antwoorden. Je mag aan iedereen vragen
stellen. Krijg je van iemand op je vraag nee te horen, dan moet je een andere
speler opzoeken om vragen aan te stellen. Wie raadt het snelst welke naam er
op de rug staat van een deelnemer aan het spel?

3.6.3 Groepsfase 3: Ruimte voor inhoud

	O 	v
Initiatief nemen
De kinderen brengen zelfstandig ideeën en suggesties in
De kinderen brengen problemen en meningsverschillen ter sprake
De kinderen zetten door wanneer het eng of moeilijk wordt

G

Invoelend vermogen
De kinderen tonen zorg voor elkaar
De kinderen helpen de ander bij moeilijkheden
De kinderen tonen interesse in ideeën, ervaringen en meningen van anderen

www.samendoenissamengroeien.nl

Een groep die de vaak moeilijke fase 2 door is,
heeft de weg gebaand om in een positieve sfeer
gericht en zinvol te kunnen samenwerken. De
kinderen staan meer open voor elkaar. Kritiek
wordt niet meer zo snel gezien als een persoonlijke
aanval, maar wordt als nuttig ervaren. De groep
wordt steeds meer een hechte groep en de
kinderen raken meer en meer gemotiveerd.

In deze fase ontstaat er meer ruimte om doelgericht
te werken en om zelf initiatief te nemen in het
bedenken, organiseren en meedoen aan
activiteiten. De groepsleider moet er wel op letten
dat de kinderen zich niet afsluiten van anderen,
juist omdat ze het met elkaar zo goed hebben. Ook
moet er aandacht zijn voor kinderen die om wat
voor reden dan ook niet mee kunnen komen; welke
rol krijgen zij in deze fase in de groep? De focus is
in deze fase vooral gericht op de sociale competenties ‘initiatief nemen’ en ‘invoelend vermogen’.
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Hoe kun je jouw groep in fase 3
begeleiden?
nodig kinderen uit om initiatief te nemen
en reageer positief wanneer ze dit doen.
nodig de kinderen uit om hun grenzen te
verleggen, hun eigen mening kritisch te
bekijken en te verruimen, na te denken
over hun eigen visie op anderen en zich te
verdiepen in heel andere ideeën en meningen.
houd op een ontspannen manier het
gesprek gaande over het reilen en zeilen in
de groep, heb aandacht voor problemen
in de groep.
let erop of de verwachtingen van kinderen
en begeleider(s) samenvallen. Stel eventueel
samen een contract op over een punt als
‘aandacht voor elkaar hebben’.
laat de kinderen elkaar coachen.

Welke vaardigheden heb jij als
begeleider in fase 3 vooral nodig?
Initiatief nemen
zelf het goede voorbeeld geven
positief motiveren en stimuleren
verschil weten tussen ruzie en een 		
meningsverschil
kunnen interpreteren van boodschappen
van kinderen (verbaal en non-verbaal)
stimuleren van zelfredzaamheid en 		
zelfstandigheid van kinderen
kunnen verplaatsen in de ander
(empathisch zijn)
actief luisteren (ontvangstbevestiging
geven, samenvatten, doorvragen)

Spelletjes groepsfase 3
Bevroren houding (vanaf 4 jaar)
De spelbegeleider noemt verschillende emoties en
alle groepsleden proberen die emoties te laten zien
op een non-verbale manier die ze zelf kiezen,
bijvoorbeeld als een dier, als een beweging, door
een gezichtsuitdrukking of door de manier waarop
ze lopen. De spelbegeleider roept ´bevries´ en
iedereen houdt de houding vast en voelt even hoe
dat is. Schud dat gevoel uit je lichaam (schud je
armen, handen, benen). Probeer dan een andere
emotie. Eindig met tenminste twee positieve
emoties.

Maskers (vanaf 7 jaar)
De spelers zitten in een kring. Speler 1 ‘trekt een
gezicht’ om een sterke emotie te laten zien. Dan
‘haalt’ hij die uitdrukking van zijn gezicht alsof het
een masker is en geeft hem door aan speler 2.
Deze speler ‘zet het masker op’ en probeert de
uitdrukking zo goed mogelijk na te bootsen. Speler
2 verandert dan zijn gezichtsuitdrukking en geeft
die door aan speler 3 en zo verder de kring rond.
Een aanpassing zou kunnen zijn: bied een beperkt
aantal mogelijkheden om rond te geven in de
kring, bijvoorbeeld blij, verdrietig, boos. Iedereen
oefent deze voordat het spel begint.

Nabespreking: soms zeggen we dingen die niet
overeenkomen met ons gevoel. Verraadt onze
lichaamstaal ons soms? Als iemand tegen je zegt
dat hij boos, is maar hij glimlacht daarbij, geloof je
dan zijn woorden of zijn gezichtsuitdrukking? Hoe
laat je meestal zien dat je boos bent? Hoe laat je
meestal zien dat je blij of verdrietig bent?

Nabespreking: welke maskers dachten de spelers
dat ze opzetten? Welke emoties gaven de spelers
door aan anderen? Hoe laten we verschillende
intensiteiten van een emotie zien (bijvoorbeeld
door gezichtsuitdrukking, houding, bewegingen)?
Bespreek dat je verschillende intensiteiten van
hetzelfde gevoel kunt hebben in verschillende
situaties, alsof je een volumeknop hebt of een
intensiteitknop. Je kunt bijvoorbeeld een beetje
gefrustreerd zijn als je een fout maakt en woedend
zijn als iemand je van iets beschuldigt wat je niet
hebt gedaan. Wanneer is het oké om je gevoelens
te ‘maskeren’? Wanneer kan dat een positief
effect hebben op iemand anders?

(Bron: Kinderen sociale vaardigheden leren door middel van

(Bron: Kinderen sociale vaardigheden leren door middel van

spel, Deborah M. Plummer, 2012)

spel, Deborah M. Plummer, 2012)
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Hoe kun je jouw groep in fase 4
begeleiden?
biedt begeleiding bij het oplossen van
problemen of uitvoeren van moeilijke
opdrachten, door hen erop voor te bereiden
en door suggesties en tips te geven
werk aan het probleemoplossend vermogen
van de kinderen door kleine dilemma’s voor
te leggen

3.6.4 Groepsfase 4: GRENZEN VERLEGGEN

	O 	v
Probleemoplossend vermogen
De kinderen zien problemen als uitdagingen aan te gaan
De kinderen bespreken problemen
De kinderen onderhandelen bij verschillen in mening

G

Verantwoordelijkheid dragen
De kinderen hebben zicht op eigen mogelijkheden
De kinderen motiveren elkaar
De kinderen begrijpen dat iedere beslissing een gevolg heeft

www.samendoenissamengroeien.nl

In deze fase stimuleren de kinderen elkaar, zoeken
ze samen oplossingen voor problemen en geven ze
elkaar ruimte. De groep is echt een groep geworden,
de sfeer is goed, de regels worden geaccepteerd
en iedereen in de groep staat achter de groepsdoelen. Ook de manier van samenwerken is duidelijk.
Er is weinig inmenging van de begeleider nodig.

leer de kinderen bewust te worden van hun
eigen belangen en open te staan voor
belangen van anderen

De aandacht kan nu uitgaan naar het verleggen
van grenzen. Uitdagingen als een moeilijkere
opdracht aangaan, een probleem oplossen of een
grotere activiteit organiseren kan de groep in deze
fase aan. Hoewel de groep zich ontwikkeld heeft
tot een echte groep, kunnen ook nu problemen
ontstaan, bijvoorbeeld als het niet lukt om
conflicten op te lossen. Ook kunnen kinderen uit
angst om de groep te gaan missen al afstand gaan
nemen voor de groep daadwerkelijk uiteengaat. De
focus van de begeleiding ligt in deze fase op de
sociale competenties ‘problemen oplossen’ en
‘verantwoordelijkheid dragen’.

Welke vaardigheden heb jij als
begeleider in fase 4 vooral nodig?
Probleemoplossend vermogen
kennis van de meetlat kinderparticipatie en
van hieruit handelen
duidelijke afspraken maken en jezelf en de
kinderen hieraan houden
aangeven van grenzen
verantwoordelijkheid dragen en kunnen
geven
waardering tonen wanneer kinderen
initiatief nemen
uitdagen en uitnodigen tot nadenken

de samenwerking zinvol afronden door
succes te vieren en bij het uiteengaan van
de groep afscheid te nemen van elkaar
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Spelletjes Groepsfase 4
Een Oscar winnen (vanaf 6 jaar)
Bedek een houten lepel of een poppetje met
aluminiumfolie. Geef dit om de beurt aan elk kind
in een denkbeeldige prijsuitreiking voor iets waar
hij of zij heel graag een prijs voor zou krijgen. Dat
kan een prestatie uit het verleden zijn, een
toekomstig doel of iets wat helemaal verzonnen
is. Overdrijf de prestatie heel erg. De hele groep
viert elke prijs met veel geklap, hoerageroep
enzovoort.
Nabespreking: bespreek het belang van het
opmerken en vieren van prestaties, en jezelf
soms met woorden of een echte prijs belonen
voor je inspanningen. Bedenk hoe je op een
bescheiden manier jezelf en anderen kan belonen.
Maak bijvoorbeeld een kop thee voor je vader,
poets de fiets van je broer of zus of geef iemand
een schouderklopje.

Verlaat het schip! (vanaf 9 jaar)
De spelbegeleider verdeelt de groepsleden in een
even aantal groepjes of tweetallen, afhankelijk van
de grootte van de groep. Binnen elke groep stellen
de spelers zich voor dat ze op een zinkend schip
zitten. Ze hebben een reddingsboot, maar mogen
maar tien voorwerpen meenemen. Eerst bedenken
ze ieder voor zich tien voorwerpen. Vervolgens
gaan ze met de andere teamleden onderhandelen
welke tien voorwerpen ze gaan meenemen.
Vervolgens worden er twee groepjes samengevoegd
die opnieuw onderhandelen over tien voorwerpen.
Ten slotte komt de hele groep bij elkaar en
onderhandelt over de tien voorwerpen.
Nabespreking: hoe voelde dit? Is iedereen gelukkig
met de eindbeslissing? Is iedereen gelukkig met
de manier van onderhandelen? Kreeg iedereen de
kans om zijn ideeën naar voren te brengen? Kwam
er een duidelijke leider naar voren toen de gehele
groep bij elkaar kwam? Hoe gemakkelijk of
moeilijk was het om het eens te worden over de
tien voorwerpen? Wat zijn de voordelen van het
werken in een groep om problemen op te lossen?

Waar zullen we naartoe gaan?
(vanaf 9 jaar)
Verdeel de groepsleden in een even aantal groepjes of tweetallen, afhankelijk
van de grootte van de groep. De groepsleden stellen zich voor dat ze een
vakantiecomité zijn. Ze hebben de taak een dagje uit voor de hele groep te
organiseren. Ze moeten rekening houden met bijzondere eisen van groepsleden
en moeten een uitstapje bedenken dat voor iedereen acceptabel is. Na
ongeveer een kwartier kiest elk groepje een woordvoerder en presenteert zijn
ideeën aan de gehele groep. Verdere discussies en onderhandelingen moeten
worden aangemoedigd om overeenstemming tussen alle groepsleden te
bereiken.
Nabespreking: hoe voelde dit? Is iedereen gelukkig met de eindbeslissing? Is
iedereen gelukkig met de manier van onderhandelen? Kreeg iedereen de
gelegenheid om zijn ideeën naar voren te brengen? Een goede onderhandelaar
zijn heeft niets te maken met je zin krijgen. Soms moet je een compromis
sluiten of anderen helpen tot overeenstemming te komen.
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Nawoord
‘Samen doen is samen groeien’ is tot stand
gekomen op basis van een aantal bronnen en
met hulp van verschillende mensen. We willen de
volgende personen en locaties hartelijk danken voor
het meedenken en voor hun waardevolle input:
Hiske van Dijk, Yvonne Renkema en Claire
Overbosch, stagiaires pedagogiek bij Hogeschool
Windesheim.
Doomijn buitenschoolse opvang (BSO): BSO Staatssecretarislaan, BSO Munterkamp, BSO Herfterweg,
BSO Papaverweg en BSO Rijnlaan.
Muriël Winter, Sayma Kuipers, Miny Westra, Ingrid
Schakelaar, Bianca Samson en Annelies de Kloe,
medewerkers van Travers Welzijn.
Tot slot bedanken we Roger Knoops (combinatiefunctionaris bij Sportservice Zwolle), Desirée
Dobma (pedagogisch medewerker), Sandra van
de Velden (opbouwwerker) en Bianca van ’t Hul
(coördinator Brede School) voor het delen van
hun ervaringen met het groepsgericht werken.

Geraadpleegde bronnen
Probleemgedrag op school, Comité voor Bijzondere
Jeugdzorg Brugge, 2000
Bronnenboek sociale competentie: hulpmiddel voor
de nieuwe taken van het sociaal cultureel werk
Rotterdam: Stichting de meeuw, 2004
Werken aan welbevinden, evalueren door observeren,
M. Balledux, 2005
Werkboek: Wat wij te zeggen hebben, kinderparticipatie in de BSO, JSO, 2005
Kinderen sociale vaardigheden leren door middel
van spel, Deborah Plummer, 2012
Een deel van de spelletjes in hoofdstuk 3.6 is
afkomstig van de volgende sites op internet:
www.yurls.net, www.lesidee.nl, www.ymca.nl,
www.jeugdwerkidee.nl.

‘We merkten in onze groep dat niet ieder kind zich veilig voelde. Er werd ook
gepest. We hadden daarover al eerder groepsafspraken gemaakt. Maar toen
kwamen we erachter dat de kinderen elkaar niet eens goed kenden. We wilden
een veiliger sfeer. ‘Samen doen is samen groeien’ was precies wat we
zochten.’
Samen doen is samen groeien
Werken met groepen kinderen is een dynamisch gebeuren. De methode
‘Samen doen is samen groeien’ helpt begeleiders zich ervan bewust te worden
hoe een groep functioneert. En hoe je kinderen als individu en als groep kunt
laten groeien in hun sociale competenties. Daarmee geef je kinderen voor later
een basis om een leuk en betrokken mens in de groep te worden.
Bovendien is het met ‘Samen doen is samen groeien’ leuker en zinvoller om
met de groep te werken, de sfeer wordt beter, de kinderen voelen zich
prettiger en jij ook!
Welzijnsorganisatie Travers Welzijn en kinderopvangorganisatie Doomijn in
Zwolle werken al jaren met 'Samen doen is samen groeien' en zijn ervan
overtuigd dat iedereen die werkt met groepen kinderen veel plezier kan hebben
van deze methode.
Meer informatie vind je op www.samendoenissamengroeien.nl.
Je kunt hier ook de documenten downloaden die bij deze
methode horen.

