
5.5. OMGAAN MET EEN COMBIGROEP
A. ACHTERGROND
Combinatieklassen zijn een veel voorkomend verschijnsel in het Nederlandse basisonderwijs. Een 
kwart van de beginnende leerkrachten begint de loopbaan in een combinatieklas, een enkeling 
zelfs in een groep met drie leerjaren. Door de toenemende daling van leerlingaantallen in 
sommige delen van het land, zal het aantal combinatieklassen en daarmee het aantal leerkrachten 
dat lesgeeft aan een gecombineerde groep naar verwachting nog verder toenemen.

In combinatieklassen wordt meer dan in homogene groepen een beroep gedaan op 
leerkrachtvaardigheden op het gebied van klassenmanagement. De leerlingen in een 
combinatieklas moeten veel meer zelfstandig werken, zonder directe begeleiding van de 
leerkracht en leren plannen. Om alle leerlingen voldoende instructie en feedback te kunnen 
geven, past een leerkracht in een combinatieklas uiteenlopende werkvormen toe die voor beide 
groepen ook nog eens goed op elkaar afgestemd moeten worden.

Enerzijds hoort dit onderwerp duidelijk thuis onder het hoofdstuk ‘Klassenmanagement’. 
Anderzijds betreft het hier een onderwerp dat zich moeilijker laat vangen in een bouwsteen. Hier 
is immers geen sprake van een teambrede aanpak, maar een deskundigheidsbevordering van 
één of meer individuele leerkrachten die zich willen bekwamen in het goed managen van een 
combinatiegroep. 

Daarom is er gekozen voor een vereenvoudigde opzet van deze bouwsteen. 

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER COMBIGROEP
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w

instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school maakt een bewuste keuze om met combinatiegroepen 
te werken. + ± -

2 De school werkt er gericht aan dat leerkrachten beschikken over 
de vaardigheden om te gaan met een combinatiegroep + ± -

3 De leerkrachten zijn goed in staat om leiding te geven aan een 
combinatiegroep. + ± -

4 De school geeft als compensatie extra faciliteiten aan leerkrachten 
die een combinatiegroep hebben. + ± -

5 Er zijn afspraken gemaakt die gelden voor de op de school 
aanwezige combinatiegroepen. + ± -

6 Er wordt bewust nagedacht over de toepassing van het ‘Zwols 
Model’ in combinatiegroepen. + ± -

7 Het functioneren van de combinatiegroepen wordt regelmatig 
geëvalueerd tijdens een teamvergadering. + ± -

8 Het thema ‘Combinatiegroepen’ wordt regelmatig betrokken bij 
groepsbesprekingen en klassenbezoeken door de directie. + ± -

9 Er is op onze school een visiedocument ‘Omgaan met 
combinatiegroepen’. + ± -

10 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen (waaronder 5). + ± -

11 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht werken het goed functioneren van combinatiegroepen. 
2. De betreff ende leerkrachten beschikken over de benodigde vaardigheden daartoe. 
3. De betreff ende leerkrachten kunnen omgaan met combinatiegroepen.
4. De betreff ende leerkrachten kunnen het ‘Zwols Model’ toepassen in combinatiegroepen: van 

naar kansen.     
5. Er is een kijkwijzer ‘Combinatiegroepen’. 
6. Er is een visiedocument ‘Combinatiegroepen’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:

1. We hebben een omschreven visie op ‘Zelfstandigheid’.
2. In deze visie is verwoord hoe we werken met combinatiegroepen. 
3. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
4. Uit klassenbezoeken blijkt dat leerkrachten kunnen omgaan met combinatiegroepen.
5. Betreff ende leerkrachten werken gericht aan het uitbreiden van hun vaardigheden in het 

omgaan met combinatiegroepen.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘Combinatiegroepen’:   ____________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘Combinatiegroepen’. (Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van bestaande documenten in de map en deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer 

Combinatiegroepen’. 
4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of: 
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)

2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij 

wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen 

desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.  

www.zwolsmodel.nl www.zwolsmodel.nl


