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Leren in de Videoclub en
in het Ontwerpatelier

In gesprek met Maaike Vervoort en Christine Kemmeren – Hogeschool Saxion

Video inzetten in de begeleiding 
van startende leraren. Het lectoraat 
Rich Media & Teacher Learning 
van hogeschool Saxion doet er 
onderzoek naar. Op basis daarvan 
zijn in het project Versterking 
Samenwerking twee producten 
ontwikkeld: de Videoclub en het 
Ontwerpatelier. Maaike Vervoort 
en Christine Kemmeren, beiden 
als onderzoeker verbonden aan 
het project, deden er ervaring mee 
op; Vervoort met de Videoclub en 
Kemmeren met het Ontwerpatelier. 
Maaike Vervoort vertelt over de 
werkwijze en de opbrengsten.

In de begeleiding van startende leraren wordt 

veelvuldig gebruikgemaakt van video. De winst 

daarvan is evident: de starter ziet zichzelf aan 

het werk en kan daarop, bijvoorbeeld met zijn 

coach, reflecteren. Zo krijgt de starter een beter 

beeld van zijn eigen functioneren en handvatten 

om zijn professionele handelen te verbeteren.

Theorie en praktijk verbinden

Maar als starters in een groep samen naar 

videobeelden van elkaar kijken, zoals in 

de Videoclub, is er een extra winstpunt, 

stelt Vervoort. “Dan verruimt de startende 

leerkracht zijn blik, zeker omdat de groep 

bovenschools is samengesteld. De starter ziet 

ook hoe de praktijk van anderen eruit ziet 

en blijft niet gevangen in zijn eigen praktijk. 

Zo krijgen de deelnemers van de Videoclub 

dus een breder beeld van de praktijk.”

In de Videoclub bekijkt en bespreekt een groep 

startende leraren van verschillende scholen onder 

begeleiding filmfragmenten die ze zelf in hun 

eigen klas hebben gemaakt. Van tevoren geeft 

de begeleider aan op welk onderwerp zij zich 

moeten richten, ofwel ‘welke lens’ ze moeten 

gebruiken. Vervoort: “Je kiest bijvoorbeeld voor 

de lens ‘motivatie’ of ‘het leren bij aanvankelijk 

lezen’. De starters filmen in hun klas beelden 

die met dat onderwerp te maken hebben en 

selecteren een fragment van drie minuten. 

Dat nemen ze mee naar de Videoclub, waar ze 

samen alle fragmenten bekijken en bespreken. 

Op basis daarvan formuleert elke deelnemer 

een aantal leerpunten voor zichzelf. En heel 

essentieel: bij de bespreking betrekken we ook 

theorie over het betreffende onderwerp.”

Focus op de leerling

Want één van de doelen van de Videoclub is 

dat de deelnemers theorie en praktijk met 

elkaar verbinden. “Daardoor kunnen starters 

de praktijk op een hoger niveau duiden en 

begrijpen”, zegt Vervoort. “Dat dient het 

algemene doel van de Videoclub: leren om 

beter te kijken naar het leren van leerlingen, 

en dit goed duiden, zodat je uiteindelijk je 

handelen als leerkracht daarop kunt aanpassen. 
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De vragen van de gespreksleider zijn er dan 

ook op gericht dat de deelnemers dat wat 

ze zien verbinden met de theorie. Dat is 

onder meer belangrijk, omdat beginnende 

leerkrachten geneigd zijn om snel conclusies 

te trekken: ‘Die leerling snapt het niet’. Door 

verder te vragen en de beelden aan de hand 

van theorie op microniveau te analyseren, 

moet de deelnemer heel precies gaan 

kijken en de relatie leggen met theorie.”

Een ander wezenlijk kenmerk van de aanpak is 

dat de focus niet ligt op het handelen van de 

leerkracht, zoals bijvoorbeeld bij video interactie 

begeleiding, maar op het leren van de leerling. 

Op basis van beelden van leeractiviteiten van 

leerlingen én de verbinding met theorie, trekt 

de deelnemer conclusies over de wijze waarop 

hij het leren van de leerling kan ondersteunen.

Het blijkt goed te werken. Uit onderzoek van 

Vervoort naar de effecten van de Videoclub blijkt 

dat de deelnemers beter in staat zijn om theorie 

en praktijk met elkaar te verbinden, minder snel 

oordelen over leerlingen, en meer inzicht hebben 

gekregen in hun eigen handelen. Ook geven de 

deelnemers aan dat ze veel leren van het feit dat 

ze praktijksituaties zien van andere starters.

Ontwerpatelier

Ook in het Ontwerpatelier speelt de verbinding 

tussen praktijk en theorie een belangrijke rol. 

Hier werken startende leerkrachten samen 

met studenten, mentoren, de schoolopleider 

en ervaren leraren. De deelnemers van het 

Ontwerpatelier werken allemaal op dezelfde 

school. In het atelier verdiepen zij zich aan 

de hand van videobeelden in een bepaald 

thema en ontwerpen ze hun eigen leertaak.

Vervoort: “De deelnemers bespreken hun eigen 

praktijkervaringen en bekijken video’s van 

praktijksituaties. Het afgelopen jaar was het 

thema ‘Ouderbetrokkenheid en communicatie 

met ouders’. De groep bekeek bijvoorbeeld 

een praktijkvoorbeeld van een gesprek tussen 

leerkracht, ouders en kind. Met behulp van 

theorie, die beschikbaar is in de vorm van 

kennisclips, analyseren en interpreteren de 

deelnemers gezamenlijk de praktijksituatie. 

Wat gebeurt hier precies? Hoe zou ik zelf 

willen handelen in zo’n situatie en wat heb 

ik daarvoor nodig? Een invalshoek is ook: 

Hoe doen we dat hier op deze school?”

Gemeenschappelijke
professionele taal

Omdat ervaren leerkrachten vaak een andere 

invalshoek en meer kennis hebben, kunnen de 

starters veel van hen leren. Maar uit onderzoek 

van Christine Kemmeren naar de opbrengsten 

van het Ontwerpatelier blijkt dat ook de ervaren 

leerkrachten zich professionaliseren. “Ze hebben 

hun kennis over communicatie met ouders 

opgefrist of nieuwe kennis verworven”, vertelt 

Vervoort. “Dat onderwerp kreeg vroeger in de 

opleiding immers aanmerkelijk minder aandacht. 
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Dat is een mooi neveneffect: dat het leren van 

starters samengaat met de professionalisering van 

zittende leraren. Een andere opbrengst van het 

Ontwerpatelier is dat het een gemeenschappelijke 

professionele taal oplevert, die begeleiders 

en leerkrachten in de school gebruiken om 

praktijksituaties te duiden en te analyseren.”

De Videoclub en het Ontwerpatelier beogen 

in essentie hetzelfde, besluit Vervoort: “Door 

meerdere praktijksituaties te bekijken, verruimt 

de starter zijn blik. En door die praktijksituaties 

te duiden en te analyseren aan de hand van 

theorie, krijgen starters dieper inzicht in de 

praktijk en gefundeerde handvatten om hun 

professionele handelen te verbeteren.”

Tips
 

  Begin hiermee in een samenwerkingsverband 

van opleiding en opleidingsscholen. Zet 

het in als doorgaande professionalisering: 

leerkracht in opleiding – beginnende 

leerkracht – ervaren leerkracht.

  Ontwerp de begeleiding samen met 

de opleiding, maar ook samen met 

andere scholen. Als je samen iets 

ontwikkelt, ontstaat eigenaarschap 

en is de kans groter dat scholen er 

daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

  Je hoeft het wiel niet zelf uit te vinden. Maak 

gebruik van kennis, interventies en praktijken 

die zijn ontwikkeld door opleidingsinstituten, 

lectoraten en samenwerkingsverbanden.

Meer informatie

Maaike Vervoort

m.vervoort@saxion.nl

Christine Kemmeren

c.m.kemmeren@saxion.nl

Materialen van de Videoclub en het Ontwerpatelier 

zijn beschikbaar via www.lerendeleraren.nl 

87


