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SNEL WEER REGIE IN DE KLAS  
 

 
 
Programma voor leerkrachten bovenbouw in het basisonderwijs, met als doel dat zowel 
de leerkracht als de klas met meer plezier naar school gaat  
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VOORSTELLEN  
Wij zijn Laura & Josefien van Inspiratiebureau Struijk & Kemper. Het is onze missie om 
schoolleider en schoolteams te helpen met het bouwen van een cultuur van veiligheid en 
vertrouwen, binnen de teams, de school en in de klas.   
 
Beiden hebben wij een achtergrond in de psychologie en samen met ons team maken wij ons 
hard voor het vergroten van het plezier in het onderwijs. Iets wat ons hart raakt is dat we zien 
dat de dynamiek in klassen soms niet optimaal is. Denk aan; pestgedrag, geen respect voor de 
leerkracht, onveilige sfeer, groepjesvorming etc. Dit gedrag gaat ten koste van het plezier 
waarmee kinderen naar school gaan.  
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ONTSTAAN SNEL WEER REGIE IN DE KLAS  
Om hier ons steentje in bij te kunnen dragen hebben wij het traject "Snel weer regie in de 
klas" ontwikkeld (voorheen: Groeitraject). Tijdens dit traject investeerden we in een periode 
van 10 tot 12 weken in een klas met als doel dat alle kinderen uit de klas weer met plezier 
naar school kunnen er een veilig werkbaar pedagogisch klimaat terugkomt. Het traject is 
voornamelijk geschikt voor startende leerkrachten. Wij hebben dit traject meerdere keren met 
veel succes afgrond (beoordeling van de kinderen voor sfeer in de klas gemiddeld +3 op een 
0-10 schaal). De resultaten blijken ook langdurig. Klassen waar we dit traject 2 of 3 jaar 
geleden gedaan hebben, ervaren nog steeds effect. Wij zijn hier super dankbaar voor en 
merken ook dat er veel vraag naar is. Echter merken we dat de investering voor het 
programma in de oude vorm, niet voor iedere school toegankelijk is, en onze wens is dat het 
programma toegankelijk wordt voor iedere klas waar geen veiligheid is, omdat ieder kind er 
recht op heeft om met plezier naar school te gaan!  
 
ONLINE PROGRAMMA  
Om zoveel mogelijk kinderen en (startende) leerkrachten te kunnen helpen in de klas, hebben 
wij besloten om het traject "Snel weer regie in de klas (SWR)" door te ontwikkelen naar een 
onlineprogramma. De leerkracht/leider van de klas ontvangt wekelijks een filmpje en 
bijpassend lesmateriaal om met de klas aan de slag te gaan.  
 
Dit programma is geschikt voor: 
> Bovenbouwklassen (groep 5 t/m groep 8) 
> Klassen waarin een onveilige sfeer is 
> Klassen die een positieve boost kunnen gebruiken 
> Klassen waarin gepest wordt 
> Klassen waarin er geen of weinig respect is voor de leerkracht 
> Klassen waar er veel groepjesvorming en geroddel is 
> Klassen waarvan de leerkracht de noodzaak ziet om in de situatie te veranderen 
  
> Het programma wordt het meest waardevol ervaren door startende leerkrachten en zij-
instromers 
> Het is belangrijk dat de leerkracht bereid is om te experimenteren met nieuw gedrag  
> Het programma is geschikt voor leerkrachten die de groepsdynamiek in de klas positief 
willen beïnvloeden  
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MODULES  
Iedere module bestaat uit een 8-stappenplan met praktische stappen om met de klas aan de 
slag te gaan tijdens de lesmomenten. Hieronder staat per module de titel en ondertitel 
weergegeven, om je een beeld te geven van de opbouw van dit programma.  

 
Module 1  Een andere bril  
  Je brengt de groepsdynamiek in kaart, vanuit een psychologisch perspectief   

Module 2  Op avontuur  
  Op een speelse wijze de intrinsieke motivatie bij de kinderen stimuleren  

Module 3  De schatkist  
De kinderen met elkaar een groepsdoel laten formuleren, inclusief   
aansluitende bouwstenen.  

Module 4  De kwaliteitenkaart  
De kinderen leren hoe zij hun eigen kwaliteiten en die van hun klasgenoten  
kunnen benutten 

Module 5  In gesprek 
   Je leert hoe je met de klas in gesprek kan gaan en in dat gesprek een diepere  
   laag kan raken, zodat er gebouwd wordt aan de psychologische veiligheid in |
  de groep.  

Module 6  In jouw hoofd   
 De kinderen leren om in hun eigen hoofd te kijken en ontdekken het effect van  
verschillend gedrag op henzelf en de anderen. Hierdoor gaan ze meer rekening 
met elkaar houden.  

Module 7  Evaluatiehoed  
  Je evalueert hoe de kinderen (en jijzelf) de modules tot nu toe hebben ervaren  
 en welke behoeften er nog zijn.  

Module 8  De marshmallow challenge 
    De kinderen gaan aan de slag met de tools uit de schatkist en leren reflecteren   
   op hun eigen gedrag.  

Module 9  Het kunstwerk  
   De kinderen gaan aan de slag met hun kwaliteiten en worden zich bewust van   
   het effect van hun (non-) verbale gedrag op anderen.  

Module 10  Samen sterk  
 Je viert samen met de kinderen wat er bereikt is met dit programma en maakt  
samen afspraken, zodat het geleerde verankerd blijft in de groep.   

Afsluiting  
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PREVIEW  
Iedere week ontvangt de leerkracht een video van +/- 20 minuten en een bijpassend werkboek 
met lesvoorbereiding en reflectievragen.  

 

 
PRIJSINVESTERING BASIS PROGRAMMA  
Dit programma vraagt om een investering van € 295,- per groep. Voor deze investering 
ontvang je in een periode van 10 weken lang de online modules + bijpassend lesmateriaal.  
 
Optioneel:  
Het kan wenselijk zijn, zeker als de dynamiek erg uitdagend is, om een SWR-coach bij te 
boeken. Zie volgende alinea voor meer informatie.  
 
SWR-COACH  
Het kan wenselijk zijn om een sparmaatje te hebben gedurende dit traject. Hiervoor kan je de 
SWR-coach inschakelen.  
 
Wat kan je verwachten van een SWR-coach? 
 
- De coach is gedurende het traject van 10- 12 weken (excl. Schoolvakanties) bereikbaar via 
de mail voor vragen. Zij reageert binnen 24 uur op werkdagen op jouw vraag en denkt met je 
mee; 
- Je kunt iedere week voorafgaand aan de nieuwe SWR-les, een telefonische afspraak 
inplannen van 15 minuten met jouw SWR-coach; 
- Je kunt als leerkracht in totaal 3 Zoom coachingsafspraken inplannen met jouw SWR-coach 
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om te sparren. Deze sessies duren +/- 60 minuten.  
 
De SWR-coach werkt door de leerkracht heen. Ons doel is altijd dat de leerkracht bekrachtigd 
wordt en de juiste tools en mindset krijgt om zelf met de klas aan de slag te gaan. Hierdoor 
zijn de veranderingen duurzaam.  
 
Een SWR-coach vraagt om een additionele investering van € 998,-.  
Je kunt besluiten om met een SWR-coach te werken tot en met module 3. Na module 3 is het 
bijboeken van de coach niet meer mogelijk.  
 
COMMITMENT  
Dit programma werkt alleen bij volledig commitment van de leerkracht. Dat betekent dat de 
leerkracht echt de tijd neemt voor de lesvoorbereiding, de reflectievragen en het kijken van de 
video’s + met de klas bewust en intentioneel aan de slag gaat. Vluchtig door de video’s en 
werkboeken heen kijken heeft weinig effect.  
 
SWR TRAJECT STICHTING   
Het is ook mogelijk om het programma in een geheel verzorgd traject vanuit de stichting in te 
kopen. Dit traject ziet er als volgt uit: 
 
> Intakeformulier. Deelnemende leerkrachten ontvangen een intakeformulier met vragen – 
zodat we zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij hun persoonlijk (leer)behoeften; 
 
> Kick-off. Het traject start vervolgens met een live kick-off training van een dagdeel onder 
begeleiding van Inspiratiebureau Struijk & Kemper. Tijdens deze kick-off ontvangen alle 
deelnemers een set van materialen. Het doel van de kick-off is om een goede mind-set te 
zetten voor dit traject en in te gaan op de persoonlijke behoeften (zoals aangegeven in het 
intakeformulier);  
 
> Online contact. Vanaf dit moment ontvangen de deelnemers wekelijks de module en 
bijpassende materialen van SWR. Inspiratiebureau Struijk & Kemper zal iedere woensdag 
(online) gestelde vragen beantwoorden.  
 
> Intervisie. Er zijn twee tussentijdse intervisie momenten; na 3 en na 6 modules. Deze 
intervisiemomenten zijn in groepen van maximaal 6 deelnemers en voor de intervisie 
ontvangen de deelnemers een bijpassende opdracht van Inspiratiebureau Struijk & Kemper;  
 
> Training. Na het afronden van alle modules wordt er afgesloten met een training of hoe de 
effecten die bereikt zijn met de klas kunnen worden verankerd, zodat de veranderingen 
duurzaam zijn. Deze training duurt een dagdeel;  
 
> Persoonlijk adviseur. Gedurende het gehele traject van 10 – 12 weken (excl. 
Schoolvakanties) heeft iedere groep een coach vanuit Struijk & Kemper die ze kunnen 
bereiken bij uitdagingen of vragen. Deze coach is op vooraf afgestemde dagen telefonisch en 
via de mail bereikbaar; 
 
> Individueel coachgesprek. Iedere deelnemer heeft recht om 1 individueel coachgesprek 
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met de gekoppelde coach op een moment naar keuze. Advies is om dit gesprek +/- haverwege 
het traject te laten plaatsvinden.  
 

Aantal deelnemers  Prijs per deelnemer  
(inclusief alle bovenstaande extra’s)  

4 deelnemers € 4585,-  

6 deelnemers € 3125,-  

8 deelnemers € 2495,- 

10 deelnemers € 1995,-  

12 deelnemers  € 1650,-  

In verband met het waarborgen van de kwaliteit van dit traject, is er een maximum van 12 
deelnemers. Als er meer dan 12 geïnteresseerde zijn, zullen er 2 groepen worden gemaakt.  

VIDEO  

Bekijk ook ons filmpje waarin we meer vertellen over SWR  
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6600421985732317184/ 

 

Wij hopen op een waardevolle samenwerking! 
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Laura & Josefien 
Inspiratiebureau Struijk & Kemper 

 

  


