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Groepsplan Gedrag en s.e.o. 
training 

Kijken naar de ondersteuningsbehoefte van kinderen vraagt de grootst mogelijke zorg voor 

de basisvoorwaarden waarin ieder kind kan groeien. Deze basisvoorwaarden liggen 

voornamelijk op pedagogisch en sociaal emotioneel niveau en op het gebied van veiligheid, 

die gewaarborgd kan worden door een goed klassenmanagement. Uit onderzoek blijkt dat 

expliciete aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling veel oplevert in termen van 

sociale vaardigheden, attitude, gedrag en cognitieve vaardigheden. Deze training is erop 

gericht schoolteams en leraren te leren werken met een handelingsgericht groepsplan 

gedrag met daarin aandacht voor de leraar, de groep en het sociaal emotioneel leren. 

Daarnaast heeft het groepsplan gedrag het potentieel om preventief te werken en plek te 

bieden voor het brede spectrum aan gedrag bij kinderen. 

Webpagina Groepsplan Gedrag en s.e.o.:  

https://www.c-lion.nl/opleiding/groepsplan-gedrag-en-s-e-o 
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In het kort 

Wat kan het onderwijs doen om een 
gezonde ontwikkeling neer te zetten? Met 
een groepsplan gedrag komt zowel de 
leraar, als de groep als het individu aan 
bod. Vanuit het handelingsgericht werken 
kan hiermee een goede, gezonde 
groepssfeer gecreëerd worden die helpt in 
het neerzetten van een sociaal emotioneel 
klimaat waarin kinderen kunnen groeien. 
 
Doelgroep 
Schoolteams, leraren en intern begeleiders 
vormen de doelgroep voor deze training. 
 
Studiebelasting 
De training duurt 3 uur. Inclusief het 
voorbereidende leeswerk bedraagt de totale 
studiebelasting 7 uur. 

 

Inhoud 
De training heeft de volgende inhoudelijke 
thema’s: 

• Handelingsgericht werken en 
klassenmanagement; 

• Ondersteuningsbehoefte van de 
leraar; 

• Fase van de groepsvorming en 
activiteiten om dit te ondersteunen; 

• Sociaal emotioneel leren en 
werkvormen om dit vorm te geven; 

• Oefenen met het opstellen van een 
eigen groepsplan gedrag. 
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Studieprogramma 
 
In deze training leert u: 
 
1. Handelingsgericht werken met een 
groep: 

• Cyclus van handelingsgericht 
werken; 

• SMART doelen stellen vanuit de 
cyclus van handelingsgericht 
werken. 

2. Opstellen van een handelingsplan 
groepsplan gedrag met daarin aandacht 
voor: 

• Ondersteuningsbehoefte van de 
leraar: 

o Doelen om het eigen 
professioneel optreden te 
verbeteren; 

o Methoden om eigen 
professioneel optreden te 
verbeteren; 

o Het kunnen vragen van 
ondersteuning om eigen 
optreden te 
professionaliseren. 

• Fasen van de groepsvorming: 
o herkennen van verschillende 

fasen 
o doelen stellen om de fase 

van de groepsvorming te 
verbeteren 

o mogelijke activiteiten 
oefenen die vormend werken 
op een groep. 

• Sociaal emotioneel leren: 
o opstellen van doelen voor 

sociaal emotioneel leren; 
o oefenen met werkvormen 

voor sociaal emotioneel 
leren. 

 

 
 
Werkvormen 
Vooraf leest u een hoofdstuk uit het boek 
Groepsplan Gedrag en enkele artikelen. 
Tijdens de training gaan we zo snel 
mogelijk aan de slag met het oefenen van 
handelingsgericht werken en het maken van 
een groepsplan. 
Enkele werkvormen voor het sociaal 
emotioneel leren worden geoefend. 
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Praktische informatie 

Prijs 
Voor deze training betaalt u (inclusief 
toegang tot de e-learning): € 225,- per 
persoon. 
Het minimaal aantal deelnemers is 5. 
Indien de groep groter is dan 10 
personen, splitsen we deze om optimaal 
te kunnen trainen. 
Eventueel is er een tweede verdiepings-
sessie waarin gemaakte plannen worden 
geëvalueerd. Voor deze tweede sessie 
geldt een prijs van € 65,- per persoon. 
Onze trainingen zijn btw-vrij. 
 
Studiebelasting 
De training duurt 3 uur. Inclusief het 
voorbereidende leeswerk bedraagt de 
totale studiebelasting 7 uur. 
 
Locaties en data 
De training wordt voor individuele 
deelnemers aangeboden op de locaties: 
Breda, Hoofddorp en Zwolle. Tot enkele 
weken voorafgaand aan de startdag is het 
in enkele gevallen mogelijk om de locatie 
aan te passen aan uw wensen indien de 
samenstelling van de groep dit mogelijk 
maakt. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met ons secretariaat. 
Daarnaast kunnen wij deze training ook 
incompany bij u op school verzorgen. 
 

Trainers 

De module wordt gegeven door 

vakbekwame trainers: 

Angelique Kees; 

Suzan ter Riele. 

 

Resultaat 

Certificaat 

De training wordt afgesloten met een 

bewijs van deelname. 

 

Competenties 

De inhoud en doelen van deze training 

horen bij competentiedomein 2 

(pedagogisch competent). 

 


