Inzicht in groepsdynamiek en
sociaal-emotionele ontwikkeling
van leerlingen
De webapplicatie KIC van VO-content
biedt docenten en mentoren een overzicht van de groepsdynamiek in een
klas en geeft inzicht in de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele
leerlingen. Daarnaast geeft de web
applicatie toegang tot mentorlessen.
Hierdoor is het mogelijk om de sociale

veiligheid in de klas en op school te
versterken en mogelijke problemen in
een vroeg stadium te signaleren. Denk
bijvoorbeeld aan pesten, sociale uitsluiting van leerlingen en welbevinden
op school en thuis. KIC werkt preventief en biedt docenten handvatten om
direct een interventie te plegen.

Leerlingen kunnen pas echt leren en zichzelf ontwikkelen in een veilige en
geborgen omgeving. Helaas is dat niet altijd het geval op een school of in een
klas. Kinderen voelen zich bijvoorbeeld buitengesloten, worden gepest, zijn
voorwerp van sexting, of hebben problemen thuis.
Het is uiteraard van belang dat docenten, mentoren en zorgcoördinatoren om
goed zicht te hebben op wat er sociaal-emotioneel speelt in de klas en daar op
een juiste wijze op te anticiperen.

De KIC-app bestaat uit:
Sociogram van de klas. Zo kun je direct zien
welke onderlinge relaties leerlingen in je klas
hebben en bijvoorbeeld welke leerling wordt
buitengesloten, welke leerling bovengemiddeld
populair is en welke leerling een positieve
leidersrol heeft binnen de groep. Op basis
van het sociogram kun je werken aan de
groepsdynamica in je klas.
Sociaal emotionele vragenlijst wordt
ingevuld door de leerling. Geeft inzicht in het
welbevinden van de leerling. Hier wordt onder
andere gevraagd naar pesten, het contact met
klasgenoten en docenten, het plezier op school
in zijn algemeen en het welbevinden thuis.
Daarnaast wordt de leerling bevraagd op de 5
pijlers van het sociaal emotioneel leren.

Competentiemeter per leerling op de
competenties ‘Respect’, ‘Veiligheid’ en
‘Verantwoordelijkheid’. Voor ouders, leerlingen
en docenten. De vragenlijsten worden ingevuld
door de leerlingen zelf, docenten en de ouders.
De uitkomsten van de sociaal-emotionele
vragenlijst vormen een objectieve basis om als
docent het gesprek aan te gaan met de leerling
én de ouders/verzorgers.
Mentorlessen voor diverse onderwerpen
zoals sexting, (cyber-)pesten, positief denken,
zelfbeeld, grenzen stellen, actief burgerschap,
diefstal, alcohol in het verkeer enz. Deze lessen
duren 20 minuten en kun je direct inzetten in
de klas. Er zijn mentorlessen voor de eerste vier
leerjaren.

KIC-app en meer
KIC is ontwikkeld door twee ervaren docenten
van het Tabor College, locatie d’ Ampte in Hoorn
en in samenwerking met het Nationaal Jeugd
Instituut. Sinds 2016 is het Tabor College een
‘Excellente’ school mede dankzij KIC. Naast
de KIC-app kunnen scholen ook de meerjarige
lesmethode aanschaffen en docententrainingen
laten verzorgen.
VO-content verzorgt de complete KIC-webapplicatie en de volledige ondersteuning die daarbij
hoort. Docenten kunnen zo zelfstandig aan de
slag.

Ook is er een volledige KIC-lesmethode beschikbaar waarin wekelijkse lessen van een uur staan
beschreven en kunnen docenten KIC-trainingen
volgen. Scholen die interesse hebben kunnen een mail sturen naar Joost Dusseljee van
VO-content. Zijn e-mailadres is:
joostdusseljee@vo-content.nl.
Het volledige KIC-programma is opgenomen in
de databank ‘Effectieve jeugdinterventies’ van
het NJI en erkend als ‘Goed onderbouwd’. Ook
is het KIC-programma een erkende Gezonde
School-activiteit.

“…Tabor College d’Ampte heeft een helder excellentieprofiel dat relevant is voor
hun leerlingen. Het is een pedagogisch concept dat gestalte krijgt in de combinatie
van de programma’s Kracht in Controle (KIC) en Handig Gedrag. In alle leerjaren
maakt dit concept deel uit van het curriculum. De school maakt de leerlingen
vertrouwd met drie kernwaarden: respect, veiligheid en verantwoordelijkheid…”
Rapport Onderwijsinspectie (januari 2020)

Meer weten? Neem contact op!
030 232 4822

info@vo-content.nl
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