
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

DRIEDAAGSE BASISTRAINING  
GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK 

 

 

Ontwikkelen van expertise in het werken met groepen: 
Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! 
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Inleiding / algemeen 

Het werken met groepen neemt in het maatschappelijk werk een steeds belangrijker plaats in. De laatste jaren zijn er in 

het maatschappelijk werk vele soorten groepen met verschillende benamingen georganiseerd: procesgroepen, 

themagroepen, trainings- en cursusgroepen, informatiegroepen en ontmoetingsgroepen, enz.  Groepswerk als methode 

blijkt goed toepasbaar binnen de context van het maatschappelijk werk.  

De context waarin groepsmaatschappelijk werk vorm kan worden gegeven is zeer divers. Deze context wordt o.m. 

gekleurd door instellingsachtergronden, werksoort, en samenwerking met andere disciplines. Steeds meer wordt 

groepsmaatschappelijk werk ook gerealiseerd in het kader van functionele samenwerkingsverbanden, waarbij 

instellingsgrenzen worden overschreden. Bij alle diversiteit blijkt er bij uitvoerders van groepsmaatschappelijk werk 

behoefte te bestaan aan een methodisch kader om groepen aan te sturen. 

Daarom biedt Zuyd Hogeschool vanaf 2012 i.s.m. de NVMW en de NVMW werkgroep Groepsmaatschappelijk werk aan:  

 

‘DRIEDAAGSE BASISTRAINING GROEPSMAATSCHAPPELIJK WERK’ 
 

Deze basistraining is tevens voor vervolgtrajecten aan deskundigheidsbevordering op het gebied van de methodiek 

groepsmaatschappelijk werk die in de komende jaren verder gestalte krijgen. Daarbij komen o.m. aan de orde: 

groepsprocessen en groepsdynamiek, de groepsmaatschappelijk werker, methoden en technieken, domein en 

doelgroepen. Daarover volgt later meer informatie. Indien de basiscursus met voldoende resultaat (certifering) is 

doorlopen, heeft men toegang tot de vervolgtrajecten. 

 

De informatie van deze flyer richt zich op de basistraining groepsmaatschappelijk werk 

 

Doelgroep 

De basistraining groepsmaatschappelijk werk is bedoeld voor maatschappelijk werkers die: 

 zich in het werken met groepen (verder) willen bekwamen; 

 groepsprocessen willen leren herkennen en begeleiden; 

 een gedegen theoretische ondergrond voor het begeleiden van groepen willen verkrijgen; 

 hun interventierepertoire willen uitbreiden; 

 een variatie aan werkvormen en methoden willen leren inzetten; 

 zich wat betreft groepswerk willen specialiseren in diverse doelgroepen, domeinen of methoden; 

 hun performance als groepswerker willen ontwikkelen of verbeteren. 

 

Doelstelling 

Het algemene doel van de cursus is het vergroten van het professioneel methodisch handelen in het werken met 

groepen door het verwerven van inzicht in relevante groepsdynamische principes. 

Dit komt tot uitdrukking in analyseren en aansturen van groepen op basis van type groepen, fasen van 

groepsontwikkeling, niveaus en leiderschapsstijlen; rekening houdend met instellingscondities. 

Tijdens de basistraining verwerft de deelnemer basiskennis over groepsdynamiek en groepsprocessen.  

Tevens hoe hierin als groepsmaatschappelijk werker te interveniëren met als doel dat het proces in de groep de taak 

van de groep ondersteunt en dat groepsdeelnemers zich individueel ontwikkelen om dit in hun eigen context vorm te 

geven. Tijdens de basistraining wordt dit algemene doel vertaald in werkdoelen (zie ook de eindtermen). 
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Inhoud 

Inhouden die aan de orde komen zijn o.a.: 

 de kracht van groepswerk 

 doelformulering in groepen 

 typen groepen in het maatschappelijk werk 

 fasen in groepsontwikkeling 

 niveaus in groepen 

 leiderschapsstijlen en co-begeleiding van groepen 

 interventies in groepen 

 instellingscondities voor groepsmaatschappelijk werk 

 

Programma 

 Dagdeel 1: Kennismaking en groepsontwikkeling: de voorfase 

 Dagdeel 2: Groepsontwikkeling: de oriëntatiefase 

 Dagdeel 3: (Communicatie)Niveaus en interventies in groepen 

 Dagdeel 4: Leiderschapstijlen en cobegeleiding van groepen 

 Dagdeel 5: Groepsontwikkeling: middenfasen: de machts- en affectiefase 

 Dagdeel 6: Groepsontwikkeling: eindfasen:  

 autonome groep en afsluitingsfase  

 Instellingscondities voor groepsmaatschappelijk werk 

 

Werkwijze 

De werkwijze is een combinatie van kennisaanbod en ervaringsgericht leren, waarbij veel reflectie plaatsvindt op het 

eigen groepsproces. Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht.  

Tot de werkvormen behoren o.a. minilezingen, literatuurverwijzingen, oefeningen, werkopdrachten, 

simulatieopdrachten en groepsgesprekken.  

Bij het aanbieden van oefeningen geldt steeds dat deze ook toepasbaar zijn in de werksituatie. Er wordt gewerkt met 

eigen casuïstiek en praktijkvoorbeelden van de deelnemers. 

 

Literatuur 

Er wordt een capita selecta van literatuur samengesteld op het gebied van groepsdynamica en de methodiek 

“groepsmaatschappelijk werk”. 

 

Lesmateriaal  

Voorafgaand aan de start van de basistraining ontvangt de deelnemer een studiehandleiding en reader. 

 

Eindtermen 

De cursist verwerft de onderstaande competenties om: 

- de kracht van groepswerk te benoemen; 

- groepen voor te bereiden op basis van verschillende type groepen in het maatschappelijk werk; 

- groepsprocessen te analyseren en begeleiden op basis van de fase van groepsontwikkeling, niveaus en 

leiderschapsstijl; 

- relevante voorwaarden voor co-begeleiding te schetsen; 

- de rol als instellingsfunctionaris in het scheppen van instellingscondities voor groepswerk vorm te geven. 
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Studiebelasting 

De totale studiebelasting is 30 uur 

Deze bestaat uit 

 6 dagdelen contacttijd x 3 uur  = 18 uur 

 2 uur literatuurstudie en voorbereiding per dagdeel = 12 uur 

 

Docent 

De docenten zijn allen ervaren maatschappelijk werker en docent/trainer op het gebied van het werken met groepen 

in het maatschappelijk werk. Zij zijn allen gecertificeerd om deze basiscursus te geven.  

 

Duur 

De basistraining omvat 6 dagdelen van 3 uren 

 

Registerpunten NVMW 

Deelname aan deze opleiding levert 5.3 registerpunten op voor de vrije ruimte in het kader van de beroepsregistratie 

van maatschappelijk werker en sociaal agoog, indien het certificaat behaald wordt. 

 

Data en cursuslocatie 

 Regio Zuid, streeflocatie Eindhoven 
- Op: vrijdag 2 maart, vrijdag 16 maart, vrijdag 30 maart  
- Trainers:  Lucien Renneberg en Lea Schellekens 
 

 Regio West, streeflocatie Leiden  
- Op: donderdag 29 maart, donderdag 19 april en donderdag 10 mei 

- Trainers: Loes Jacobs en Han Baeten 
 

  Regio Noord- Oost, streeflocatie Zwolle 
- Op woensdag 16 mei, woensdag 30 mei en woensdag 13 juni 
- Trainers: Jolanda Winters en Annemieke Algra 

 

De trainingen starten bij voldoende inschrijvingen. 

 

Certificaat 

Na succesvolle afloop van de training ontvangen de deelnemers een certificaat (met registerwaarde bij de NVMW). 

 

Kosten 

€ 800,- all in, BTW vrijgesteld. 

 

Informatie 

Inhoudelijk: wim.goossens@zuyd.nl 

Algemeen: OTRSocialestudies@zuyd.nl of 046-4207251 

 

Aanmelding 

Zuyd Hogeschool 

Faculteit Sociale Studies, Opleiding en training  

Postbus 69 

6130 AB Sittard 

mailto:OTRSocialestudies@zuyd.nl


 

 

 

 

 
 

 

Driedaagse Basistraining Groepsmaatschappelijk Werk   

Cursusplaats: Regio Zuid       Regio West       Regio Noordoost        

 

Persoonsgegevens         V         M 

Achternaam (gehuwde vrouwen tevens meisjesnaam) 

Voorna(a)m(en) (voluit)  

Roepnaam  

Adres  

Postcode Woonplaats 

Telefoon / gsm  

E-mailadres  

Geboortedatum Geboorteplaats 

 

Gegevens vooropleiding 

 

Naam opleiding  

Niveau  

 

Gegevens huidige werkzaamheden 

Naam werkgever 

 

Adres  

Postcode en plaats  

Telefoon  

Functie  

  

 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben van de aanmeldings- en betalingsvoorwaarden van Zuyd Hogeschool. 

 

Het cursusgeld ten bedrage van € 800,- wordt voldaan:    Privé / werkgever * 

 

Naam betalingsplichtige               Dhr./Mevr.* 

Voor akkoord instelling: 

(stempel, handtekening betalingsplichtige) 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats Datum 

  

Handtekening deelnemer:  

 

 

 

 

Opsturen naar:  

 

Zuyd Hogeschool, faculteit Sociale Studies, Opleiding en Training  

Postbus 69  

6130 AB Sittard  

aanmeldings- en betalingsvoorwaarden: z.o.z.  

   

Studentnummer:___________________ 

(invullen door secretariaat) 



 

 

 

 

 
 

 

Aanmelding- en betalingsvoorwaarden 
 
Aanmeldingsprocedure 
Aanmelding geschiedt uitsluitend door middel van het inzenden van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier uit 
deze brochure of een kopie daarvan naar: 
 
Zuyd Hogeschool  

Faculteit Sociale Studies, Opleiding en Training 

Postbus 69 

6130 AB Sittard 
 
Met het inzenden van het aanmeldingsformulier verplicht u zich het cursusgeld te betalen. 
 
De plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van het aanmeldingsformulier.  
Bij overboeking van een cursus wordt u automatisch op de wachtlijst geplaatst. De ingeschrevenen op de wachtlijst 
zullen in volgorde van aanmelding benaderd worden als er voor de cursus een plaats vrij komt.  
Indien er geen plaats vrij komt kunt u desgewenst opnieuw inschrijven voor de eerstvolgende keer dat de cursus weer 
gegeven wordt.  
Zuyd Hogeschool is gerechtigd een opleiding uit te stellen of af te gelasten, indien er te weinig inschrijvingen zijn, of 
wanneer bijzondere omstandigheden dat nodig maken. Dit laatste ter beoordeling van Zuyd Hogeschool. Bij dergelijke 
wijzigingen ontvangen opdrachtgevers/cursisten vooraf schriftelijk bericht. 
 
Annulering  
Mocht u door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de cursus, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te 
maken. Bij annulering door of namens de cursist worden altijd kosten in rekening gebracht. 
 
Annulering dient schriftelijk te geschieden, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt; 
Bij annulering tot uiterlijk 30 dagen vóór de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 5% van de totale netto 
cursusprijs verschuldigd. 
Bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande startdatum is een opzegvergoeding van 10% van de totale netto 
cursusprijs verschuldigd. 
Bij annulering na de geplande startdatum is geen restitutie meer mogelijk. 
 
Uitsluitend in geval er naar het oordeel van Zuyd Hogeschool aanleiding is om een cursus in z’n geheel geen doorgang 
te laten vinden, vindt volledige restitutie van ontvangen cursusgelden plaats. 
 
Betaling 
Bij doorgang van de cursus ontvangt u een bericht van plaatsing en een factuur waarop het verschuldigde bedrag staat 
vermeld. Het cursusgeld dient te zijn voldaan binnen de gestelde betalingstermijn. 
Na ontvangst van het cursusgeld doen wij u een bewijs van toelating tot de cursus toekomen, vergezeld van nadere 
cursusinformatie. 
 

 


