
 

 

Teamvorming Sporting 
Martinus 

4 Storming 

Vaardigheid:   
Relaties hanteren 

Doelstelling:   
Conflicthantering: wat wil ik en wat wil jij 

Conflicthantering: opkomen voor elkaar  

Overzicht en doel Positief communiceren 

Door structureel te werken aan een veilig team, kan probleemgedrag in de groep worden 
voorkomen. Toch kan het voorkomen dat er soms ‘gedoe’ is in de groep. Een plagerij of situatie 
die een vervelend gevoel en onrust geeft. In deze situatie doen we een beroep op de omstanders: 
de spelers die iets zien gebeuren, maar er (nog) geen actieve rol in hebben. Spelers die zoiets zien 
gebeuren en er iets van zeggen, dragen bij aan een veilig team. Want in een veilig team kom je op 
voor elkaar.   
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Activiteit 

Een Sterrenteam op het veld 

Geef elke speler een kaartje. De speler dat op hun kaartje staat, gaan ze zogenaamd 
imiteren in het Sterrenteam. Staat er een Fluitje op hun kaartje, dan spelen ze de rol van 
Scheidrechter. Eén speler krijgt een kaartje waar ook het woord ‘gedoe’ op staat. Hij of 
zij gaat straks zorgen voor ‘gedoe’. Bijvoorbeeld door iemand uit te lachen, een 
vervelende opmerking te maken, iemand aan de kant te duwen enzovoort. Zet iedereen in 
positie. De scheidsrechter krijgt een fluitje en laat de sterrenteams spelen. De spelers 
spelen zoals hun voorbeelden op het kaartje. Merkt iemand dat er iets gebeurt dat niet 
prettig is voor de ander, dan steekt hij zijn hand op. De scheidsrechter legt de wedstrijd 
stil en geeft deze speler de kans om hier iets van te zeggen.  

Tip: Het kan zijn dat er tijdens deze oefening ‘gedoe’ ontstaat dat niet in scene is gezet. 
Een mooie kans om dit te signaleren en bespreken!  

Neem de kaartjes voor de wedstrijd in en verdeel ze opnieuw. Deze oefening kan zo een 
aantal keren gedaan worden. 

 

Sluitende Kring 

Met je groepje de kring zo klein mogelijk maken, door goed te overleggen en elkaar te 
helpen. De spelers vormen een kring en houden elkaars hand vast. Op teken van de 
trainer stappen de leerlingen met hun rechtervoet naar voren, en houden hun linkervoet 
omhoog. Ze staan nu op 1 been. Daarna maken zij op teken een stap met hun linkervoet 
vooruit, en gaan op hun linkerbeen staan. Het rechterbeen raakt nu de grond niet. 
Naarmate de kring kleiner wordt, moeten de spelers meer samenwerken. Het handigste 
is, is dat zij elkaar bij de middel vastpakken als het krapper wordt. Je kunt ervoor kiezen 
om dit als aanwijzing mee te geven, of je laat spelers dit zelf ervaren. 

Lukt het het hele groepje om met hun tenen tegen elkaar te staan in het midden van die 

cirkel? En hoeveel tellen lukt dat?   
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Fase 

Storming: Strijd om de hiërarchie 

In de fase van storming gaan spelers op zoek naar hun plek in het team. Centrale vraag is: Wie 
is het sterkst en heeft daardoor de macht? De rollen worden verdeeld. Nu komt het erop aan om 
met elkaar een gezellige groep te worden en te blijven.  

De basisbehoefte van kinderen: invloed hebben.  
Als het team elkaar beter kent en weet wat van hen verwacht wordt, kunnen kinderen zich meer 
gaan profileren. Ze krijgen meer behoefte om hun eigen ideeën, wensen en keuzes aan anderen 
kenbaar te maken. Daarin willen ze heel graag gehoord worden. Die behoefte aan invloed - een 
van de basisbehoeften om een veilige groep te waarborgen - is in de stormingfase het grootst. 
De ene spelerheeft daar meer behoefte aan dat het andere. Dat is afhankelijk van de volgende 
factoren:  

● Karakter: Is het kind een eenling of meer een ‘sociaal dier’? 
● Eerdere ervaringen: Welke rollen had het vroeger en hoe voelde dat toen? 
● Onderwerp: Waar gaat het gesprek of opdracht over (bijvoorbeeld interesse, 

deskundigheid)?  
● Teamsamenstelling: Wie zijn de anderen, hoe groot is het team?  
● Soort team: Wat is het teamdoel, is het een rustige of drukke groep?  
● Populariteit: Wordt vooral extern bepaald: wordt het kind door teamgenoten geprezen en 

gewaardeerd, dan kan het makkelijker invloed uitoefenen.  

De trainer 
Invloed hebben kent natuurlijk grenzen. Wat te doen als spelers teveel of te weinig invloed willen 
hebben? Het volgende is dan van belang:  

● Maak oogcontact, dit is soms al voldoende correctie. 
● Noem de naam van het kind.  
● Bejegen het positief, zodat het merkt dat jij zijn inzet erkent.  
● Benoem het gewenste gedrag.  
● Geef een compliment als het kind gewenst gedrag laat zien.  
● Betrek het kind en benut zijn kracht.  
● Corrigeer het kind niet ten overstaan van de hele groep (werkt statusverlagend). 
● Geef het kind een time-out als het gedrag voortkomt uit overprikkeling.  
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● Bij een conflict: maak het kind medeverantwoordelijk en stimuleer het om het conflict 
zelf op te lossen.  

● Als je straft: straf snel na de verkeerde actie, houd de straf kort, benoem het ‘foute’ 
gedrag, biedt hiervoor een alternatief en stem de straf af op het gedrag.  

● Gebruik altijd de ‘Ik-boodschap’.  

Tip 
Maak actief gebruik van de Gouden Weken flyer. Je vindt hier veel tips voor groepsvormende 
activiteiten.  

 

Veiligheid in de groep  
Veiligheid en geborgenheid zijn voor de ontwikkeling van een kind van groot belang. Immers: het verwerven van een 
eigen identiteit gebeurt in de nabijheid van anderen. Het kind identificeert zich met de omgeving en moet zich daarin 
thuis voelen (Hooijmaaijers et al., 2012). De mate van functioneren en leren van een kind is dus sterk afhankelijk van de 
door hem ervaren veiligheid. Die veiligheid kent drie basisbehoeften: erbij horen (inclusie), invloed hebben (controle) en 
persoonlijk contact (affectie). 

 

 

 

Veilig 
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