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Videoclub: de basis 

Een groep leraren bekijkt en bespreekt 

videobeelden van hun onderwijspraktijk  

o.l.v. een gespreksleider 

 

 

 

 

 

 
(Van Es & Sherin, 2007) 



Videoclub: work in progress 

• Master Leren & Innoveren 

–Startende leraren basisonderwijs 

–Studiejaar 14-15 en 15-16 
 



Onderzoeksproject 

Centrale vraag 

 

Hoe kan de ‘videoclub’ bijdragen aan 

het leren van startende leraren? 

 

 



Workshop 

Achtergronden 

• Kijken naar onderwijs 

 

De videoclub in de praktijk 

• Hoe werkt het?  

• Wat levert het op? 

 

Videoclub voor de pabo? 

• Brainstorm  

 



Kijken naar onderwijs 



Kijken met je hersenen 

Gestalt Educational Program, 2011 



Kijken met kennis 



Kijken met kennis 



Kijken naar onderwijs 



Kijken naar onderwijs 

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet 



Noticing 
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(Van Es & Sherin, 2002; 2008) 



Beginners kijken anders 

• Aanstaande en beginnende leraren letten 

vooral op oppervlakkige kenmerken                    
(Castro, Clark, Jacobs, & Givvin, 2005) 

 

• Ervaren leraren hebben meer aandacht 

voor leerprocessen van leerlingen en 

didactisch handelen van de leraar  
(Colestock & Sherin, 2009) 



‘Learn to notice’ 

Noticing =  

• Identificeren wat belangrijk is in een 

onderwijssituatie 

• Gebruiken van kennis over de context om 

te redeneren over die situatie 

• Verbinden van specifieke gebeurtenissen 

aan overkoepelende didactische of 

pedagogische principes 

Van Es & Sherin, 2002 (p. 573) en 2008 (p. 245) 



De videoclub in de praktijk 



Naar wie kijk je? 

Actor 

Iemand 
anders 

Published 
video 

Peer-
viewing 

Zelf 

Self- 
viewing 



Hoe kijk je? 

Focus op…? 
• Leerling(en) 

• Leerkracht 

• Leerkracht + leerling(en) 

  
Lens = ….? 

• Praktijkkennis 

• Specifiek kijkkader 



Videoclub in de praktijk 

Een groep leraren bespreekt videobeelden uit 

hun eigen praktijk  o.l.v. een gespreksleider 

 

Uitgangspunten: 

• Video van eigen onderwijspraktijk 

• Focus op leerlingen 

• Onderzoekende houding 

• Kijkkader = theorie uit master 

 

 

 

 

 

 



Videoclub in de praktijk 

Stap Activiteit 

1 Introductie van theorie (‘kijkkader’) 

2 Filmen onderwijssituatie & selecteren fragment (3 min.) 

3 Schriftelijke analyse eigen videofragment (individueel)  

4 Samen bespreken van videofragmenten (kijkkader=lens) 

5 Bijstelling schriftelijke analyse (individueel) 



Bespreken 
context 

Bekijken 
video 

Bespreken 
in tweetal 

Bespreken 
met hele 

groep 

Bespreking (stap 4) 



  

 

 = bepalen wat belangrijk is in een situatie  

  
 

 = gebruikmaken van kennis om te redeneren 
over die situatie 

 

 

 = gebeurtenissen benoemen in termen van 
didactische/pedagogische principes 

Wat valt je op? 

Wat gebeurt hier eigenlijk? 

Wat heeft dit te maken met...? 

Bespreking (stap 4) 



Kijken naar onderwijs 



Inkadering opdracht 

 Local instruction theory 

  

    Inschatting van het leerproces:  

 Hoe denken/begrip van leerlingen zich 

 ontwikkelt  als de instructie-activiteit     

 wordt gebruikt in de klas 

 

 

 (Gravenmeijer & Cobb, 2006) 

 





Praktische bruikbaarheid 

• 7 bijeenkomsten (3 uur)/ studiejaar 

• Deelnemers:  startende leraren (6 + 12) 

     

• Video opnemen 

• Video bewerken 

• Organisatie  

• Camera-perspectief  

• Rol gespreksleider  



Effectiviteit 

Learner reports 

1. Verbinden theorie-praktijk 

2. Anders kijken naar leerlingen 

3. Bewustwording professioneel handelen 
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Videoclub: ook voor de pabo? 

Brainstorm in groepjes 

 

Welke mogelijkheden zie je in het curriculum? 

• Waarover? 

• Met wie? 

• Wanneer? 

• Waar?  



Meer weten? 
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