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In het kort
Een klas met een verstoorde groepsdynamiek is een bron voor negatief gedrag. Voortdurende
con icten, communicatieproblemen en pestgedrag zijn slechts enkele voorbeelden. Wat is er nodig
voor het creëren van een positieve groep in het mbo? In welke fase van het groepsproces kun
je bijsturen? En welke groepsactiviteiten zet je in om een klas die niet goed loopt te observeren en
analyseren?
Doorzie de groepsdynamiek in jouw klassen en weet positieve groepen te creëren!
Tijdens het congres worden onder meer de volgende vragen beantwoord:
Wat kun je doen als een groep niet stabiliseert?
Wat is de relatie tussen de groep, sociale afremming en motivatie bij studenten?
Welke vier typen studenten kun je onderscheiden als het gaat om groepsdruk?

Voor wie
Deze studiedag is ontwikkeld voor:

Docenten
SLB'ers
Team- en afdelingsleiders

uit het middelbaar beroepsonderwijs. Overige geïnteresseerden zijn natuurlijk ook van harte
welkom.

Programma
9.30
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
10.00
Opening door de dagvoorzitter
Myrthe Meurders, communicatiespecialist, trainer en dagvoorzitter
10.15
Groepsvorming in de klas
Ad van Andel, trainer/coach/adviseur mentorenteams Advana
Wat is nodig voor het creëren van een positieve groep?
In welke fase van het groepsproces kun je bijsturen?
Wat doe je als een groep niet stabiliseert?

11.00
Kof e- en theepauze
11.15
Motivatie
Henno Oldenbeuving, docent Business MBO Utrecht en adviseur/trainer BEET
Wat is de relatie tussen de groep, sociale afremming en motivatie bij studenten?
Welke vier typen studenten onderscheid je als het gaat om groepsdruk? En hoe zet je deze kennis in
om studenten te motiveren tijdens jouw les?

12.15
De groep in beeld
Ivo Dokman, trainer L&Ving Factory en oud-opleidingsdocent Calo-Windesheim
Hoe leer je door een groepsdynamische bril observeren en wat neem je dan waar?

Welke groepsactiviteiten zet je in om een niet goed lopende klas te observeren en analyseren?
Hoe helpt het maken van een 3D-sociogram jou bij het stellen van een groepsdiagnose?

13.15
Verzorgde lunch
14.00
Groepsgesprekken voeren in de verschillende fasen
Otto de Loor, zelfstandig trainer/consultant Onderwijsnetwerkadviseurs
Hoe maak je samen met jouw studenten duidelijke communicatieafspraken?
Welke werkvormen zet je in om met jouw klas in gesprek te gaan?
Hoe benut je de groepsdynamiek om het gesprek goed te laten verlopen?

15.00
Kof e- en theepauze
15.15
Omgaan met stoorzenders
Peter Mol, directeur en orthopedagoog Gedragondersteuning
Wat zijn mogelijke triggers voor escalatie van gedrag?
Hoe helpt jouw houding je in het omgaan met stoorzenders in de klas?
Wat doe je als jouw lessen telkens door één student of een groepje studenten worden verstoord?

16.00
Afsluiting door dagvoorzitter

Praktische Informatie
Datum
Woensdag 12 juni 2019

Kosten

De kosten voor deze studiedag bedragen €395,- voor de hele dag. Genoemde bedragen zijn
inclusief hand-outs, literatuur, kof e/thee en lunch en exclusief BTW en onderstaande
kortingen:
1 OP 5 GRATIS Schrijft u zich gelijktijdig in met vijf personen uit één instelling en wordt de factuur
naar één mailadres gestuurd, dan betaalt u slechts voor vier personen. De vijfde persoon komt dus
gratis.
STUDENTENKORTING Medilex Onderwijs stelt vijf plaatsen speciaal voor studenten beschikbaar.
Een studentenplaats wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van € 75,- exclusief BTW (€ 90,75
inclusief BTW). Deze korting geldt alleen voor voltijdstudenten mbo, hbo of universiteit, die geen
dienstverband hebben. Studenten die een post-hbo of postacademische opleiding volgen komen niet
in aanmerking voor de korting. Op de congresdag wordt vertoon van het inschrijfbewijs van uw
opleidingsinstituut gevraagd. Mits de bijeenkomst niet is uitverkocht wordt de inschrijving twee
weken van te voren de nitief bevestigd.
Let op! Bovenstaande kortingen zijn niet te combineren. De hoogste korting gaat voor.

Adres
Congrescentrum In de Driehoek
Willemsplantsoen 1c
3511 LA Utrecht

Locatie en parkeren
Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
Klik hier voor de website van Congrescentrum In de Driehoek
Wegwerkzaamheden Utrecht-Centrum
Vanwege diverse wegwerkzaamheden in Utrecht-Centrum raden wij je aan met het openbaar vervoer
naar deze locatie te komen. Indien je met de auto wenst te komen verwijzen wij je voor de actuele
stand van zaken naar: http://www.cu2030.nl/actueel/werkzaamheden.
Met de auto
Utrecht Centrum aanhouden, nabij Hoog Catharijne
Parkeren
Parkeergarage Springweg aan de Springweg; dag en nacht geopend en op 160 meter afstand van de
congreslocatie.
Parkeergarage Moreelsepark aan de Spoorstraat; dag en nacht geopend
Parkeergarage Godebald aan de Spoorstraat; dag en nacht geopend
Parkeergarage Vredenburg aan de Rijnkade; dag en nacht geopend
Parkeergarage Stationsstraat aan de Stationsstraat; dag en nacht geopend

Met het Openbaar Vervoer
Congrescentrum In de Driehoek ligt in het centrum van Utrecht, vlak bij het Centraal Station en het
busstation:
Vanaf de stationshal richting Hoog Catharijne. Volg de borden uitgang Moreelsepark. Sla linksaf, steek
de Catharijnesingel over en ga rechtsaf. Loop rechtdoor, na 130 meter ziet je aan je linkerhand een
kerk met 2 identieke torens. Links van de kerk is een stenen gebouw met grijze deur, dat is de ingang
van In de Driehoek
Download routebeschrijving

Ervaringen van deelnemers
Prima congres, geen nieuwe materire, maar meer opfrissen van de reeds
geleerde stof

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.
Deze bijeenkomst is gevalideerd door Lerarenprotfolio voor 6 studiebelastinguren, onder
aanbodcode 4nKaQaRZ6c

Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk

-

(Vak)didactisch

2 uur

Pedagogisch

4 uur

Overig

-
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