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ABSTRACT
Dit onderzoek is gericht op de bijdrage van de ‘videoclub’ aan professionalisering van
startende leraren. In een contrasterende casestudy is onderzocht of startende leraren
basisonderwijs die deelnemen aan de videoclub hun vermogen tot ‘noticing’ ontwikkelen.
Uit de kwalitatieve analyse van twee gevallen blijkt dat het niveau van noticing toeneemt. De
ontwikkeling verschilt. In het ene geval krijgt de startende leraar meer aandacht voor de
leerling en verandert letterlijk beschrijven in beweringen met relevante theoretische
concepten. In het andere geval heeft de startende leraar aandacht voor de leerling maar is
er een verandering richting redeneren op basis van specifiek leerlinggedrag met
gebruikmaking van relevante theoretische concepten. De uitkomsten bevestigen dat de
videoclub de ontwikkeling van noticing door startende leraren basisonderwijs bevordert.
Keywords: Video, Professionalisering, Startende leraren, Onderzoekende houding
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1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING
De professionalisering van startende leraren is een actueel thema op de politieke agenda
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2013). In het kader van het project
Versterking Samenwerking Twente2 wordt onderzocht of de professionele ontwikkeling van
startende leraren basisonderwijs wordt bevorderd door de inzet van een videoclub, waarin
zij gezamenlijk videobeelden van situaties uit de eigen onderwijspraktijk analyseren. Eerdere
studies bevestigen de effectiviteit van de videoclub voor het leren van noticing door
aanstaande en ervaren leraren in het voortgezet onderwijs. Er is echter nog weinig aandacht
voor de bijdrage van de videoclub aan de professionalisering van startende leraren in de
context basisonderwijs. Daarom is dit onderzoek gericht op het verkrijgen van meer inzicht
in de leeropbrengsten van de videoclub voor startende leraren basisonderwijs.
Eerst is nagegaan of de videoclub überhaupt bijdraagt aan het leren van startende leraren.
Aan twee groepen startende leraren basisonderwijs die deelnamen aan de videoclub in
2014-2015 respectievelijk 2015-2016 is middels een open learner report (De Groot, 1980)
gevraagd wat zij hiervan naar eigen oordeel hebben geleerd. De gerapporteerde
leeropbrengsten uit zeventien learner reports zijn geordend onder verschillende categorieën
(open coding, Miles & Huberman, 1994). Geconcludeerd werd dat startende leraren zelf
aangeven dat ze iets geleerd hebben van de videoclub. Deze leeropbrengsten betreffen drie
categorieën, namelijk: 1) verbinden van theorie en praktijk (herkennen van theorie in de
praktijk; situaties bekijken vanuit verschillende theoretische kijkkaders), 2) kijken naar
leerlingen (minder oordelen, meer inzicht in leerprocessen, meer inzicht in de rol van de
context bij het leren van leerlingen) en 3) professioneel handelen (bewustere keuzes maken,
meer oplossingen zien, kritischer kijken naar eigen handelen). Deze uitkomst bevestigt dat
de videoclub bijdraagt aan het leren van startende leraren maar biedt nog geen
aanknopingspunten of er sprake is van noticing. Daarom is besloten tot een explorerende
casestudy waarbij de focus ligt op het leren van noticing door startende leraren
basisonderwijs, ofwel het vermogen om relevante kenmerken in onderwijssituaties op te
merken en hierover te redeneren met gebruikmaking van relevante theoretische concepten
(Van Es & Sherin, 2008). De volgende onderzoeksvraag staat daarbij centraal: Welke bijdrage
levert de videoclub aan noticing door startende leraren?
Dit paper is als volgt opgebouwd. Eerst wordt het onderzoek theoretisch ingekaderd (§2).
Hierbij wordt ingegaan op de rol van video voor het verbinden van theorie en praktijk en de
operationalisering van het concept noticing. Vervolgens wordt de werkwijze van de
videoclub besproken (§3). Daarna volgt de verantwoording van de methode (§3) en een
beschrijving van de resultaten (§4). Het paper besluit met conclusies en discussie (§5).
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2. THEORETISCH KADER
2.1 Verbinden van theorie en praktijk en de rol van video
Een belangrijk doel bij het opleiden van leraren is de verbinding van theorie en praktijk;
aanstaande leraren moeten leren om pedagogische en (vak)didactische kennis te verbinden
aan de onderwijspraktijk. Voor aanstaande leraren is het problematisch om inzichten uit het
opleidingscurriculum te integreren en toe te passen op gebeurtenissen in de
onderwijspraktijk (Ball, 2000; Blomberg, Stürmer, & Seidel, 2011; Brouwer, 2010). Juist de
ontwikkeling van geïntegreerde kennis, ofwel het vermogen om gedifferentieerde
kennisstructuren te verbinden aan diverse onderwijssituaties, is essentieel voor leraren
(Borko, 2004; Putnam & Borko, 2000). Immers, dergelijke kennis stelt leraren in staat om
relevante informatie voor instructie te detecteren en voorspellingen te doen (Hattie, 2012).
Dit betekent dat een doorgaande ontwikkeling van geïntegreerde kennis van belang is voor
startende leraren. De vraag is hoe startende leraren ondersteund kunnen worden bij de
verdere ontwikkeling van hun vermogen om kennis te verbinden aan onderwijssituaties.
Het gebruik van video is veelbelovend voor de verbinding van theorie en praktijk. Het
gebruik van videobeelden van onderwijssituaties is inmiddels gemeengoed in veel
lerarenopleidingen (Brophy, 2004; Goldman, Pea, Barron, & Derry, 2007). Onderzoek van de
afgelopen decennia bevestigt dat video aanstaande leraren kan helpen om te leren ‘denken
als professional’, waarbij het gaat om het toepassen van professionele kennis en
analysevaardigheden op concrete onderwijssituaties (Darling-Hammond & Hammerness,
2002; Sherin, 2004). Echter, het bekijken van video leidt niet automatisch tot leren van leraren
(Brophy, 2004; Van Es, 2009). Het gebruik van video als ‘tool’ voor leren vraagt om een
didactische inbedding waarin sprake is van duidelijke doelen (Van Es, 2009; Van den Berg,
Wallace, & Pedretti, 2008) en een gerichte leertaak (Blijleven, 2005; Oonk, 2009).
De videoclub (Van Es & Sherin, 2002; 2008) is te beschouwen als een voorbeeld van een
doelgerichte interventie voor het leren van leraren. De kern van de videoclub bestaat uit het
gezamenlijk bespreken van video-opnames van de eigen onderwijspraktijk vanuit een bepaald
theoretisch kader voor leren en/of instructie. In het werk van Sherin en Van Es bestaat de
videoclub veelal uit een groep wiskundedocenten die videofragmenten van hun eigen lessen
(voortgezet onderwijs) bespreken, waarbij een gespreksleider aandacht vraagt voor het
wiskundig denken en handelen van de leerlingen in de video. De werkwijze van de videoclub
voldoet daarmee aan drie factoren die van belang zijn voor de beroepsvoorbereiding van
beginners, namelijk het zichtbaar maken van de beroepspraktijk, analyse van de praktijk en de
mogelijkheid deel te nemen aan activiteiten die de praktijk benaderen (Grossman, Compton,
Igra, Ronfeldt, Shjanan, & Williamson, 2009).
Onderzoek bevestigt de effectiviteit van de videoclub voor de professionalisering van leraren.
Deelname aan de videoclub draagt bij aan het leren redeneren over specifieke kenmerken van
onderwijssituaties (Van Es & Sherin, 2008), het analyseren van leren en instructie (Borko,
Jacobs, Eiteljorg, & Pittman, 2004; Borko, Koellner, Jacobs, & Seago, 2011) en het ontwikkelen
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van een professionele visie (Van Es & Sherin, 2009). De videoclub ondersteunt leraren bij het
veranderen van hun professioneel handelen, zoals meer leerlinggericht onderwijs (Sun & Van
Es, 2015) en effectieve klassengesprekken (Kimer, Gröschner, Pehmer, & Seidel, 2015). Ook
blijkt dat leraren die deelnemen aan de videoclub anders leren kijken naar onderwijssituaties;
dit uit zich met name in een verandering in focus (van klassenmanagement en didactisch
handelen naar meer aandacht voor het leren van leerlingen) en een ontwikkeling van
beoordelen naar interpreteren van het leren van leerlingen (Van Es & Sherin, 2010).
2.2 Noticing
De rationale achter de videoclub is de ‘learn to notice’-theorie (Van Es & Sherin, 2002; 2008)
die inhoudt dat leraren significante kenmerken in onderwijssituaties moeten leren opmerken,
interpreteren en verbinden aan theoretische begrippen. Dit is van belang omdat beginnende
leraren bij het analyseren van onderwijssituaties vooral gericht zijn op oppervlaktekenmerken, zoals uiterlijke kenmerken van de leraar en de leerlingen, klassenmanagement, en
algemene beoordelingen van de les (Castro, Clark, Jacobs, & Givvin, 2005), terwijl ervaren
leraren meer aandacht hebben voor leerprocessen van leerlingen en het didactisch handelen
van de leraar (Colestock & Sherin, 2009; Sherin & Han, 2004). Kortom, het is essentieel om
startende leraren te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun vermogen tot noticing.
Noticing is een dynamisch cognitief proces, waarin leraren gerichte aandacht hebben voor
bepaalde gebeurtenissen in een onderwijssituatie (‘selective attention’) en hierover
redeneren op basis van kennis (‘knowledge-based reasoning’) (Sherin, 2007). Hierbij zijn drie
vaardigheden te onderscheiden: a) identificeren wat belangrijk is in een situatie, b)
verbinden van specifieke gebeurtenissen aan overkoepelende concepten of principes over
leren en/of instructie, en c) gebruiken van kennis om te redeneren over die situatie (Van Es &
Sherin, 2008).
Onderwijssituaties zijn complexe situaties waarin verschillende actoren (leraar en
leerlingen) iets zeggen en doen. Identificeren wat belangrijk is, het eerste kenmerk van
noticing, behelst het vermogen om in zo’n complexe situatie de aandacht te richten op
aspecten van gebeurtenissen die van belang zijn. Ervaren leraren zijn hier op grond van hun
onderwijservaring beter in dan beginners.
Het tweede kenmerk van noticing, verbindingen leggen tussen specifieke
gebeurtenissen en overkoepelende concepten of principes, betreft het vermogen om een
situatie te duiden als een voorbeeld van iets, van leren of instructie, dat in die specifieke
situatie gerepresenteerd wordt. Ervaren leraren refereren aan wat ze zien in termen van
concepten en principes op het gebied van leren en/of instructie, in tegenstelling tot beginners
die eerder geneigd zijn om een situatie te zien als een opeenvolging van losse gebeurtenissen
en deze gebeurtenissen, veelal in chronologische volgorde, letterlijk beschrijven.
Bij het derde kenmerk van noticing gaat het er om dat leraren gebruikmaken van hun
kennis, zoals vakdidactische kennis, kennis over leren en motivatie van leerlingen en
context-specifieke kennis, om te redeneren over de gebeurtenissen die zich voordoen in de
situatie. Dat betekent dat de kennis die iemand heeft, bepalend is voor de wijze waarop
iemand een situatie interpreteert. Zo zullen docenten rekenen/wiskunde op basis van hun
3

Professionalisering van startende leraren met een videoclub (Vervoort & Van den Berg, 2016)

vakdidactische kennis een situatie uit een rekenles beter kunnen interpreteren dan situaties
uit een taalles of een techniekles. En taaldocenten zullen bijvoorbeeld vanuit hun contextspecifieke kennis het leerproces van hun eigen leerlingen tijdens een taalles beter kunnen
interpreteren dan het leerproces van leerlingen tijdens een taalles van een collega.
Hoewel Van Es en Sherin onderscheid maken tussen deze vaardigheden, benadrukken
zij het dynamische karakter van het proces van noticing. Bij het bespreken en duiden van
onderwijssituaties is het niet zo dat leraren eerst aandacht hebben voor een specifieke
gebeurtenis (‘attending’), dan daarover redeneren (‘analyzing’), vervolgens aandacht hebben
voor een volgende gebeurtenis en dan daarover redeneren, maar er is sprake van een nietlineair proces waarin deze vaardigheden elkaar voortdurend afwisselen (Sherin & Russ, 2015).
In dit onderzoek is de videoclub ingezet als gerichte interventie om de ontwikkeling van noticing
door startende leraren basisonderwijs te bevorderen. Uit het bovenstaande blijkt dat het bij de
ontwikkeling van noticing niet alleen gaat om waar leraren aandacht voor hebben in een situatie
(attending) maar ook en vooral hoe ze wat ze zien, interpreteren (analyzing) vanuit een bepaald
kader dat de ‘lens’ vormt voor interpretatie. Dit vormt het uitgangspunt voor het analysekader in
dit onderzoek. In de volgende paragraaf wordt de interventie nader toegelicht.
3. INTERVENTIE
3.1 Context
Dit onderzoek vindt plaats in de context van een tweejarige deeltijd masteropleiding (Master
Leren en Innoveren), in een opleidingsvariant die is ontwikkeld voor startende leraren. In het
eerste jaar van het masterprogramma nemen de startende leraren deel aan een videoclub,
in totaal acht bijeenkomsten in de periode van september tot juni. Elke deelnemer neemt
videofragmenten van de eigen onderwijspraktijk mee (per deelnemer vijf fragmenten in het
hele jaar). Per bijeenkomst worden gemiddeld zes videofragmenten bekeken en besproken.
Om de deelnemers te ondersteunen bij het gericht kijken naar en interpreteren van
onderwijssituaties wordt gebruikgemaakt van ‘kijkkaders’ (Sun & Van Es, 2015). Omdat de
videoclub is ingebed in een masteropleiding is ervoor gekozen om theorie uit het
masterprogramma te gebruiken als kijkkader, bijvoorbeeld theorie over motivatie (Valcke,
2010). Gedurende het jaar wisselen de thema’s: motivatie (kwartiel 1), motivatie en
vakdidactiek (kwartiel 3) en denkvaardigheden (kwartiel 4). Het onderzoek in dit paper is
verbonden aan de videoclub in kwartiel 1; de drie bijeenkomsten rond het thema motivatie
vonden plaats in de maanden oktober en november 2015.
3.2 Werkwijze videoclub
De werkwijze van de videoclub is weergegeven in Figuur 1. De videoclub bestaat uit twee
rondes, elk gericht op de interpretatie van de situatie in een zelf gefilmd videofragment.
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Ronde 1

Ronde 2

Filmen videofragment 1

Filmen videofragment 2

Schrijven interpretatie van
videofragment 1 (versie 1)

Schrijven interpretatie van
videofragment 2 (versie 1)

Videofragment 1 samen
bekijken en bespreken

Videofragment 2 samen
bekijken en bespreken

College over
motivatietheorie

Schrijven interpretatie van
videofragment 2 (versie 2)

Videofragment 1 samen
opnieuw bekijken en
bespreken

Reflecteren op proces en
opbrengsten voor de praktijk

Schrijven interpretatie van
videofragment 1 (versie 2)

Figuur 1. Werkwijze videoclub
Aan het begin van de eerste ronde krijgen de deelnemers de opdracht om een situatie in de
eigen onderwijspraktijk te filmen die te maken heeft met motivatie en een videofragment te
selecteren (van circa 3 minuten) waarin het leren van een of meer leerlingen zichtbaar is. Ook
maken zij individueel een schriftelijke interpretatie van dit videofragment op basis van hun
tijdens de vooropleiding opgedane kennis over motivatie (versie 1). In de eerste bijeenkomst
van de videoclub worden de fragmenten gezamenlijk besproken. Deze bespreking verloopt
steeds op vergelijkbare wijze: eerst worden de meegebrachte videofragmenten in drietallen
bekeken en besproken (de inbrenger geeft daarbij relevante context-informatie), gevolgd
door een groepsbespreking waarbij enkele fragmenten opnieuw worden afgespeeld en
besproken. De gespreksleider begeleidt het proces en gebruikt verschillende interventies om
noticing te stimuleren, zoals: open vragen stellen (“Wat gebeurt hier?”, “Wat is het
verhaal?”); doorvragen naar de relatie met de concrete waarneming (“Hoe weet je dat?”,
“Waaraan zie je dat?”); doorvragen naar de relatie met relevante theoretische concepten over
motivatie (“Waar heeft dit volgens jou mee te maken?”, “Welke relatie zie je met theorie over
motivatie?”). Daarna volgen de deelnemers een college (3 uur) waarin theorieën over
motivatie worden aangeboden. Vervolgens wordt in de tweede bijeenkomst van de videoclub
videofragment 1 opnieuw besproken, waarbij de deelnemers worden gestimuleerd om
verbindingen te leggen met de aangeboden theorie. Na afloop van deze bijeenkomst maken
de deelnemers opnieuw een schriftelijke interpretatie van videofragment 1 (versie 2), waarbij
wordt gevraagd om expliciet gebruik te maken van de aangeboden theorie over motivatie om
de gebeurtenissen in hun videofragment te interpreteren. Hierna worden in ronde 2 dezelfde
stappen doorlopen in relatie tot een nieuw videofragment uit de eigen praktijk (videofragment 2). In deze tweede ronde wordt gebruikgemaakt van hetzelfde theoretisch kader; er
wordt geen nieuwe theorie over motivatie aangeboden.
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4. METHODE
Een casestudy is geschikt om een complex verschijnsel te begrijpen met behoud van de
holistische en betekenisvolle kenmerken van een situatie (Yin, 2009). Om inzicht te
genereren in de bijdrage van de videoclub aan de ontwikkeling van noticing door startende
leraren is een contrasterende casestudy (Yin, 2009) uitgevoerd. Per casus zijn de schriftelijke
interpretaties geanalyseerd om inzicht te krijgen in de manier waarop noticing vormt krijgt.
4.1 Selectie van gevallen
In het studiejaar 2015-2016 is de videoclub uitgevoerd met twaalf masterstudenten (8
vrouwen en 4 mannen) die als startende leraar voor het eerste of tweede jaar werkzaam zijn.
Hun werkcontext is het basisonderwijs, variërend van groep 2 tot groep 8. Eén startende leraar
werkt in de onderbouw van het vmbo. De gemiddelde leeftijd is 23 jaar (SD 1,6). Alle
masterstudenten hebben de drie bijeenkomsten van de videoclub bijgewoond en hebben na
afloop een schriftelijk verslag ingeleverd (voor opdracht: zie bijlage 1). Deze verslagen zijn door
de docent beoordeeld met een onvoldoende (2), voldoende (8) of goed (2). Hieruit zijn een
onvoldoende en een goed verslag geselecteerd die een zwakke en een sterke casus vormen.
4.2 Dataverzameling
De data zijn ontleend aan het eindverslag van de videoclub en omvatten per casus de
schriftelijke interpretaties (versie 1 en 2) van twee verschillende situaties (videofragment 1
en 2). Beide cases bestaan uit vier schriftelijke interpretaties, in totaal ongeveer 6 bladzijden.
4.3 Analyse
Uitgangspunt bij de constructie van het analysekader is dat noticing bestaat uit een cognitief
proces waarin onderscheid kan worden gemaakt tussen waar leraren aandacht voor hebben
in een situatie (attending) en hoe ze die situatie interpreteren (analyzing). In de literatuur
worden deze aspecten gecombineerd om niveaus in noticing te onderscheiden en de
ontwikkeling van noticing te beschrijven (Barnhart & Van Es, 2015; Seidel, Stürmer, Blomberg,
Kobarg, & Schwindt, 2011; Van Es & Sherin, 2002). Deze inzichten vormden het vertrekpunt voor
de ontwikkeling van een analysekader dat aansluit bij de inhoud van de videoclub in deze studie.
In de schriftelijke interpretaties kan de aandacht uitgaan naar verschillende actoren in de
situatie (leerling, leraar of anderen in de video). Daarnaast kan de schriftelijke interpretatie
een meer beschrijvend of juist een meer redenerend karakter hebben, waarbij in meerdere
of mindere mate relaties worden gelegd met theoretische begrippen uit het kijkkader.
Vanuit de aard van de opdracht voor deze videoclub is de verwachting, dat deelnemers
vooral aandacht hebben (attending) voor het gedrag van de leerling(en) in het
videofragment en daarover redeneren (analyzing) met gebruikmaking van theoretische
concepten op het gebied van motivatie (zie conceptmap in bijlage 2). Hieruit volgt dat in het
analysekader het hoogste niveau van noticing is dat deelnemers aandacht hebben voor de
leerling(en) in de video en redeneren over de gebeurtenissen waarbij zij hun beweringen
6
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onderbouwen met voorbeelden van specifieke gedrag van de leerling(en) en een adequate
relatie leggen met relevante concepten over motivatie. Bij het laagste niveau van noticing
focussen de deelnemers niet op de leerling(en) in het videofragment maar gaat hun
aandacht (ook) uit naar andere aspecten of actoren, waarbij zij de gebeurtenissen letterlijk
beschrijven en/of evaluerende opmerkingen noteren over wat er gebeurt en geen relatie
leggen met relevante concepten over motivatie. Tussen het hoogste en laagste niveau werd
een middenniveau onderscheiden waarin de deelnemers focussen op de leerling(en) in de
video maar hierover niet of nauwelijks redeneren: deelnemers doen beweringen waarbij zij
verwijzen naar specifiek gedrag van de leerling(en) in het videofragment maar geen
(adequate) relatie leggen met concepten over motivatie, of zij doen beweringen waarbij zij
een adequate relatie leggen met relevante concepten over motivatie maar zonder
onderbouwing met voorbeelden van specifiek gedrag van de leerling(en) in het
videofragment. Het volledige analysekader is weergegeven in Tabel 1.
Tabel 1
Analysekader voor niveaus in noticing
Vaardigheid Niveau 1
Attending
Analyzing

Niveau 2

Geen focus op
Focus op leerling(en)
leerling(en)
Beschrijven en/of
Beweringen over
beoordelen van
gebeurtenissen.
gebeurtenissen.
- Beweringen onderbouwd met
Letterlijke beschrijving
voorbeelden van specifiek
in chronologische
gedrag van de leerling(en),
volgorde, verbonden
geen (adequate) relatie met
aan oordeel of
concepten over motivatie, of
evaluerende
- Beweringen met een adequate
opmerking.
relatie met relevante
Geen relatie met
concepten over motivatie, niet
relevante concepten
onderbouwd met voorbeelden
over motivatie.
van specifiek gedrag van de
leerling(en).

Niveau 3
Focus op leerling(en)
Redeneren over
gebeurtenissen.
Beweringen onderbouwd
met voorbeelden van
specifiek gedrag van de
leerling(en) en met een
adequate relatie met
relevante concepten over
motivatie.

Eerst is een within case-analyse uitgevoerd. Per casus zijn de schriftelijke interpretaties van
videofragment 1 (versie 1 en 2) en videofragment (versie 1 en 2) gecodeerd met het analyse
kader om het niveau van noticing te bepalen. Vervolgens is een cross case-analyse uitgevoerd
om patronen te ontdekken in de ontwikkeling van noticing door deelname aan de videoclub.
4. RESULTATEN
4.1 Casus Jeroen
Jeroen werkt als leerkracht in groep 6 van een middelgrote basisschool in een zogenaamde
‘krachtwijk’. In de toelichting vertelt hij dat zijn leerlingen regelmatig niet gemotiveerd zijn
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voor schoolwerk. Zijn videofragmenten tonen daarom twee verschillende situaties: een
situatie met een ongemotiveerde leerling en een situatie met gemotiveerde leerlingen.
Een ongemotiveerde leerling: versie 1
Jeroen start met een videofragment van een leerling die geen zin heeft om zijn weektaak
voor rekenen af te maken. Jeroens eerste interpretatie van dit fragment bestaat uit negen
alinea’s die beginnen met een tijdaanduiding (“Meteen aan het begin..”, “Vervolgens..”, “Na
een halve minuut..”, et cetera); de interpretatie wordt gekenmerkt door een chronologische
volgorde. Jeroen beschrijft vrijwel letterlijk het gedrag van de leerling in de video, maar
heeft vooral aandacht voor zijn eigen handelen: in zeven van de negen alinea’s beschrijft
Jeroen wat hij doet als leerkracht in interactie met de leerling en legt hij uit waarom hij dat
doet. Deze combinatie van letterlijk beschrijven van leerlinggedrag en reflecteren op het
eigen handelen is goed zichtbaar in deze alinea:
“Dan verandert ineens zijn zithouding. N gaat onderuit geschoven op zijn stoel zitten
terwijl hij met zijn pen speelt en zegt: ‘Ik ga gewoon niet aan het werk’. Ik leg hem uit
dat als hij eerder gewoon hard aan het werk was gegaan, hij nu het rekenwerk niet had
hoeven doen. Op die manier maak ik hem het gewenste gedrag nog eens duidelijk.
Ondertussen speelt N met zijn pen door hem constant naar voren te gooien.”
Ook maakt Jeroen enkele evaluerende opmerkingen over de leerling, zoals: “Vervolgens zie
je een gebruikelijke reactie bij N. Hij trekt vreemde gezichten en maakt rare geluiden”, “Nu
laat hij zijn hoofd weer naar beneden vallen en gooit hij zijn pen weg. Hij is duidelijk
gefrustreerd en zelfs een beetje boos”.
In twee alinea’s koppelt Jeroen een letterlijke beschrijving aan een bewering die
verband lijkt te hebben met motivatie van de leerling, maar zonder gebruik van relevante
concepten:
“N legt nu zijn hoofd tussen zijn handen. Deze reactie koppel ik aan frustratie”, en
“De reactie die daar gelijk op volgt is naar mijn mening interessant om te zien. N draait
zijn hoofd weg en legt deze op zijn hand terwijl hij de andere kant op kijkt. Ik vermoed
dat hij door deze reactie wil aangeven dat hij niet wil meewerken aan mijn voorstel.”
Er lijkt sprake van een begin van een redenering over de motivatie van de leerling maar die
wordt door Jeroen niet verder afgemaakt.
Hoewel een klein deel van de interpretatie is te typeren als niveau 2, heeft Jeroens
eerste interpretatie overwegend het karakter van niveau 1 van noticing.
Een ongemotiveerde leerling: versie 2
Jeroens tweede interpretatie van hetzelfde videofragment bestaat uit vijf alinea’s die alle
beginnen met een theorie over motivatie: hij noemt de ‘locus of control-theorie’, de
’attributietheorie’ en de ’aangeleerde hulpeloosheid theorie van Peterson’. Er is geen sprake
van een letterlijke beschrijving in chronologische volgorde. Jeroen probeert duidelijk gebruik
te maken van de theorie over motivatie die voorafgaand aan de tweede videoclubbijeenkomst
is besproken. Hij geeft van de genoemde theorieën een beknopte uitleg, gevolgd door een
bewering dat er een relatie is tussen die theorie en de leerling in de video. Bijvoorbeeld:
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“De locus of control-theorie verwijst naar de mate waarin men de eigen situatie kan
beheersen (Valcke, 2010). N heeft volgens mij een externe locus of control omdat hij
het werk niet kan maken door omgevingsfactoren. Dat hij niet kan werken ligt volgens
hem niet aan hemzelf maar omdat het te druk is in de klas en hij geen hulp krijgt.”
Jeroen legt een adequate relatie met relevante concepten over motivatie (bijvoorbeeld in
bovenstaand fragment: externe locus of control), maar onderbouwt zijn interpretatie niet
met voorbeelden van specifiek gedrag van de leerling, eerder met zijn eigen indruk van de
leerling. Er is dus meer sprake van een bewering dan van een redenering. Uit Jeroens tekst
blijkt dat hij bij zijn interpretatie niet uitgaat van gebeurtenissen die hij probeert te duiden
vanuit theorie over motivatie maar eerder andersom, dat hij de theorie kiest als startpunt en
vervolgens een verband legt met de situatie in de video:
“De aangeleerde hulpeloosheidtheorie van Peterson (in Valcke, 2010) is ook toepasbaar
in de situatie van N. Volgens Petersen zien leerlingen niet het causale verband
tussen hun gedrag en de resultaten van hun gedrag. Dit zorgt voor hulpeloosheid,
passiviteit en negatieve gevoelens. Dit is in het filmpje duidelijk herkenbaar. N snapt
niet dat hij door zijn opvatting over dat hij niet kan werken in de klas, hij het rekenen
niet kan afmaken terwijl zijn cijfers en eerdere ervaringen het tegendeel bewijzen.”
Uit beide voorbeelden blijkt dat Jeroen in zijn tweede interpretatie meer aandacht heeft voor
de leerling. Een alinea is daarop een uitzondering: daarin formuleert Jeroen de consequenties
van de expectancy-value-theorie voor wat hij als leerkracht had moeten doen in deze situatie.
Jeroens interpretatie is te typeren als niveau 2 van noticing. De focus ligt meer op de
leerling. In de beweringen wordt een adequate relatie gelegd met concepten over motivatie
maar er is geen sprake van redeneringen onderbouwd vanuit specifiek gedrag van de leerling.
Motivatie bij de gymles: versie 1
In het tweede videofragment van Jeroen zijn vier leerlingen te zien tijdens een gymles van de
vakleerkracht bewegingsonderwijs. De eerste interpretatie van dit fragment bestaat uit een
beschrijving van het leerlinggedrag, in chronologische volgorde: alle zeven alinea’s beginnen
met een tijdaanduiding (“De video start…”, Het volgende deel”, Vervolgens..”, Tot slot”). De
beschrijving bestaat uit een afwisseling van waarneembaar gedrag en opmerkingen waaruit
een oordeel spreekt: “Je ziet het meisje links fanatiek spelen. Ze schuift twee blokjes om.” en
“Hij zwaait twee keer heen en weer aan de touwen en laat zich dan theatraal vallen”.
Uit deze citaten blijkt dat Jeroen in zijn beschrijving focust op de leerlingen. Dit komt
mogelijk omdat hij in deze situatie niet zelf de leerkracht is en de les observeert vanaf de zijlijn.
Hij maakt enkele evaluerende opmerkingen over de les: “Het volgende deel brengt het
touwzwaaien in beeld. Je ziet leerlingen elkaar helpen om te schommelen. Er wordt netjes
gewisseld. Wanneer er een vierde jongen bij komt dan wacht deze op zijn beurt” en “De
kinderen kunnen zelfstandig zonder problemen wisselen van activiteit”. Hieruit blijkt dat Jeroen
weliswaar focust op het gedrag van de leerlingen maar ook aandacht heeft voor het
klassenmanagement van zijn collega. Hoewel de opdracht was de situatie te duiden vanuit het
perspectief motivatie, legt Jeroen geen relatie met concepten over motivatie uit het college
dat hij net gevolgd heeft.
Jeroens eerste interpretatie heeft overwegend het karakter van niveau 1 van noticing.
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Motivatie bij de gymles: versie 2
Jeroens tweede interpretatie van het videofragment heeft geen chronologische opbouw.
Van de vijf alinea’s beginnen er drie met een bewering over een gebeurtenis in het
videofragment waarna een relatie wordt gelegd met theorie over motivatie en bij twee
wordt eerst verwezen naar theorie over motivatie gevolgd door een bewering over de
situatie in de video. Jeroen legt in zijn interpretatie dus relaties tussen de gebeurtenissen in
de video en de aangeboden theorie over motivatie. Echter, zijn interpretatie bestaat voor
het grootste deel uit beweringen waarin hij wel een relatie legt met een relevante concept
over motivatie maar die niet of nauwelijks worden onderbouwd met voorbeelden van
specifiek gedrag van de leerlingen. Het volgende fragment illustreert dit:
“De zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan (in Valcke, 2010) zegt dat leerlingen een
natuurlijke behoefte hebben aan beheersing, sociale verbinding en autonomie. De
jongen in het rode shirt en het meisje in het grijze shirt zoeken denk ik beheersing en
autonomie: zij willen zelfstandig met hun voeten op de kast landen.”
Daarnaast is er sprake van beweringen die wel worden onderbouwd met een (summiere)
verwijzing naar specifiek gedrag van de leerlingen, maar waarin een relatie wordt gelegd met
theorie over motivatie zonder gebruikmaking van specifieke concepten:
“Wanneer een taak te lastig is, dan zal een leerling weinig motivatie tonen voor de
opdracht, is de taak te makkelijk dan is er ook weinig motivatie (Valcke, 2010). De
meisjes op de touwschommel die niets doen zijn hier misschien een voorbeeld van.
Schommelen kunnen ze immers al jaren.”
Jeroens tweede interpretatie heeft overwegend het karakter van niveau 2 van noticing. Een
alinea vormt hierop een uitzondering:
“In het begin van het filmpje vloekte N toen iets niet lukte. Dit vloeken is te verbinden
met ‘affect’. Affect is een emotionele reactie die het gevolg is van cognitieve
verwerkingsprocessen en dus van attributies (Valcke, 2010). Doordat N een blokje miste
tijdens het spel waar hij normaal goed in is, kreeg hij een gevoel van minwaarde. Dit
uitte hij door te vloeken.”
In dit citaat is een redenering zichtbaar waarin een bewering (‘dit vloeken is te verbinden
met affect’) wordt onderbouwd met een voorbeeld van specifiek gedrag van de leerling en
een adequate relatie wordt gelegd met relevante concepten over motivatie (affect,
minwaarde). Dit gedeelte kan worden getypeerd als een begin van niveau 3 van noticing.
4.2 Casus Lotte
Lotte is dit schooljaar gestart als leerkracht in groep 7 van een kleine basisschool met een
kunst- en cultuurprofiel. Haar beide videofragmenten tonen een situatie uit een techniekles.
Bruggen bouwen: versie 1
Lotte kiest als eerste videofragment een techniekles waarin leerlingen in groepjes een brug
bouwen van papier. Haar eerste interpretatie van dit fragment bestaat uit zeven alinea’s
waarin de focus ligt op de leerlingen in twee groepjes. Er is geen sprake van een letterlijke
beschrijving. Lotte doet beweringen over de motivatie van de leerlingen die ze onderbouwt
met verwijzingen naar specifiek gedrag van de leerlingen:
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“De vier leerlingen in het eerste groepje praten over de constructie die zij aan het
proberen zijn. ‘Oh!’, roept een jongen van verbazing, wanneer de constructie in eerste
instantie goed blijft. Hier komt motivatie en betrokkenheid naar voren: de leerling had
kennelijk niet verwacht dat de constructie heel zou blijven. De andere drie zijn ook
gemotiveerd, ze spreken hun verwachtingen uit en willen iets op de constructie leggen.”
Lottes interpretatie is geen opsomming van gebeurtenissen maar vormt een lopend verhaal
waarin zij op basis van wat ze ziet veronderstellingen doet over de motivatie van de
leerlingen, zoals te zien is in de volgende alinea:
“De leerlingen uit het tweede groepje overleggen niet. Het lijkt alsof zij zelfstandig aan
het werk zijn, de samenwerking is niet duidelijk zichtbaar. Daarentegen zijn de
leerlingen wel allemaal bezig met een opdracht, er is niemand die niks doet. Hieruit is
op te maken dat zij wel gemotiveerd zijn om bezig te gaan met de opdrachten.”
In haar interpretatie legt zij een relatie met algemene begrippen zoals betrokkenheid en
motivatie maar ze gebruikt in haar beweringen geen relevante concepten over motivatie.
Een uitzondering hierop is deze alinea:
“De jongen linksboven in het eerste groepje is waarschijnlijk extrinsiek gemotiveerd.
‘Oh, dit gaat zo slecht’, zegt hij. Een andere jongen pakt een klein voorwerp en legt
deze erop. ‘Dit houdt wel’, zegt hij. Ook deze jongen lijkt extrinsiek gemotiveerd. Zij
gaan aan het werk voor iemand anders, voor de jongen rechts. Deze jongen vertelt, al
gebarend, zijn idee aan de andere jongens. Hij is intrinsiek gemotiveerd want hij lijkt
plezier te hebben aan de taak en wil deze blijkbaar graag uitvoeren.”
In dit citaat is sprake van een redenering waarin Lotte een adequate relatie legt met
relevante concepten over motivatie (intrinsieke en extrinsieke motivatie) en haar
beweringen met voorbeelden van specifiek gedrag van de leerlingen onderbouwt.
Lottes eerste interpretatie heeft overwegend het karakter van niveau 2 van noticing.
Ook is een klein deel van haar interpretatie is te typeren als niveau 3.
Bruggen bouwen: versie 2
Lottes tweede interpretatie van hetzelfde videofragment bestaat uit zeven alinea’s waarin zij
opnieuw gerichte aandacht heeft voor de leerlingen die zichtbaar zijn in dit fragment. Haar
beweringen over de motivatie van de leerlingen zijn onderbouwd met verwijzingen naar
specifiek gedrag van deze leerlingen, waarbij ze relaties legt met relevante concepten over
motivatie. Het volgende fragment illustreert dit:
“De leerlingen zijn betrokken bij het maken van de sterkste brug. Dit is te zien aan de
manier van werken: ondanks het rumoer werken de leerlingen toch geconcentreerd, de
brug moet namelijk de halve kilogram kunnen dragen. Ook is te zien dat de leerlingen
niet doorhebben hoe snel de tijd gaat. Als ik begin met aftellen worden zij rumoeriger,
twee leerlingen klappen nerveus in hun handen. Dit is een teken dat zij niet doorhebben
hoe snel de tijd gaat. Het geconcentreerd en tijdvergetend bezig zijn (Laevers, 2000) is
een teken van betrokkenheid van de leerlingen.”
In dit citaat is sprake van redeneren over de gebeurtenissen. Lotte beweert dat de leerlingen
betrokken zijn omdat zij niet doorhebben hoe snel de tijd gaat. Deze bewering wordt
onderbouwd met voorbeelden van specifiek gedrag van de leerlingen (rumoeriger worden,
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in de handen klappen) en gerelateerd aan relevante concepten (geconcentreerd en tijdvergetend bezig zijn). De andere alinea’s tonen soortgelijke redeneringen.
Lottes tweede interpretatie is te typeren als niveau 3 van noticing.
Bouwen met Kapla: versie 1
In het tweede videofragment van Lotte zijn twee leerlingen (een jongen en een meisje) te
zien die naar een voorbeeld een constructie nabouwen met Kapla. Lottes interpretatie
bestaat uit zeven alinea’s waarin de focus ligt op de leerlingen. Ze doet beweringen over de
motivatie van de leerlingen die ze onderbouwt met verwijzingen naar specifiek gedrag van
de leerlingen. Het volgende citaat toont hiervan een voorbeeld:
“De jongen vraagt een andere jongen uit de klas om naar hun bouwwerk te komen
kijken: ‘Kijk hoe sick dit eruit ziet’. Het lijkt er op dat de jongen dus trots is op zijn
bouwwerk. Wanneer die andere jongen vraagt wat zij maken, zegt het meisje: ‘Een
heel cool iets’. Hierdoor merk je dat ook het meisje het leuk vindt om bezig te zijn met
de opdracht. Dit betekent dat beide leerlingen graag willen dat het een mooi
bouwwerk wordt en dus gemotiveerd bezig zijn met hun taak.”
In dit citaat is te zien dat Lotte een voorbeeld van specifiek gedrag van een leerling (de
jongen vraagt een medeleerling om te komen kijken; de opmerking van het meisje) verbindt
aan een bewering (de jongen is trots op zijn bouwwerk, het meisje vindt het leuk om bezig te
zijn met de opdracht) die resulteert in een conclusie over hun motivatie. Er is dus sprake van
redeneren maar zonder gebruikmaking van relevante concepten over motivatie. Dit is te
beschouwen als niveau 2 van noticing.
In twee alinea’s onderbouwt Lotte haar beweringen met voorbeelden van specifiek
gedrag van de leerlingen en legt zij een adequate relatie met relevante concepten over
motivatie, namelijk extrinsieke en intrinsieke motivatie. Dit deel van haar interpretatie heeft
het karakter van niveau 3 van noticing, zoals te zien is in deze alinea:
“Vooral de jongen lijkt gemotiveerd. Bij hem is er waarschijnlijk sprake van intrinsieke
motivatie, want hij beleeft er plezier aan en bouwt het voor zichzelf. Dit blijkt uit dat hij
regelmatig in het boek kijkt om te zien hoe het bouwwerk verder moet: hij telt het
aantal blokjes in het boek en vergelijkt dit met hun bouwwerk. Ook vraagt hij het
meisje of zij nog door gaat, alsof het hem niet snel of goed genoeg gaat.”
Lottes eerste interpretatie heeft overwegend het karakter van niveau 2 van noticing. Een
deel van haar interpretatie is te typeren als niveau 3.
Bouwen met Kapla: versie 2
Lottes tweede interpretatie van deze video begint met een alinea waarin een bewering over
de motivatie van de leerlingen wordt onderbouwd vanuit specifiek gedrag maar waarin geen
relatie wordt gelegd met concepten over motivatie. Deze alinea is te typeren als niveau 2.
In de volgende zeven alinea’s van deze tweede interpretatie staan beweringen met
voorbeelden van specifiek gedrag van de leerlingen waarin door Lotte een adequate relatie
wordt gelegd met relevante concepten over uit de expectancy-value-theorie, zoals ‘intrinsieke
waarde’, ‘zelfconcept’ en ‘ingeschatte kost’. Het volgende fragment illustreert dit:
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“Zelfconcept van de lerende speelt een belangrijke rol in de motivationele opvattingen
(Valcke, 2010). De jongen vraagt of het meisje nog doorgaat met werken. Het meisje
zegt: ‘Ja, sorry hoor. Ik ben hier echt niet te beste in’. Hiermee geeft zij eigenlijk aan
dat haar opvatting over haar eigen mate van beheersing niet goed is. Haar zelfconcept
is dus negatief. Aan de hand van de opvatting van het waarnemen van de moeilijkheid
van de taak, kijkt zij naar de taak en schat zij waarschijnlijk in dat de taak lastig is.”
Lottes tweede interpretatie heeft overwegend het karakter van niveau 3 van noticing.
4.3 Vergelijking van de cases
In deze paragraaf worden de resultaten van de beide cases vergeleken. Om patronen te
identificeren en te beschrijven met betrekking tot de ontwikkeling van noticing worden
overeenkomsten en verschillen besproken.
In de zwakke casus (Jeroen) is er sprake van een ontwikkeling van noticing. De eerste
interpretaties van de beide videofragmenten hebben overwegend niveau 1, waarbij een deel
kan worden getypeerd als niveau 2. De aandacht is bij het eerste videofragment vooral
gericht op het eigen handelen van de leerkracht, terwijl bij het tweede videofragment de
focus meer ligt op de leerling. Beide interpretaties bestaan vooral uit een letterlijke
beschrijving van de gebeurtenissen in chronologische volgorde. De tweede interpretaties
hebben overwegend het karakter van niveau 2, waarbij in een klein gedeelte niveau 3
zichtbaar is. De aandacht is gericht op de leerling en er is vooral sprake van beweringen
waarin een adequate relatie wordt gelegd met concepten over motivatie maar zonder
onderbouwing vanuit specifiek gedrag van de leerlingen. De ontwikkeling in dit geval
betreft aan de ene kant een verschuiving in aandacht (van eigen handelen naar
leerlinggedrag) en aan de andere kant een verandering van letterlijk beschrijven naar
beweringen gerelateerd aan relevante theoretische concepten.
Ook in de sterke casus (Lotte) is er sprake van een ontwikkeling van noticing. Een verschil is
dat in dit geval het niveau van noticing aan het begin hoger ligt. De eerste interpretaties van
de beide videofragmenten hebben overwegend het karakter van niveau 2, terwijl een deel
van deze interpretaties al kan worden getypeerd als niveau 3. De tweede interpretaties van
beide videofragmenten hebben overwegend niveau 3. Dit betekent dat er vanaf het begin
sprake is van gerichte aandacht voor de leerling(en) in de onderzochte onderwijssituaties.
De ontwikkeling betreft in dit geval de manier waarop de gebeurtenissen in de situatie
worden geïnterpreteerd. Tussen de eerste en de tweede interpretaties is een verschil te zien
in de gebruikmaking van relevante concepten over motivatie. In de eerste interpretaties is er
sprake van beweringen die worden onderbouwd met voorbeelden van specifiek gedrag
zonder gebruikmaking van relevante concepten over motivatie, in de tweede interpretaties
worden beweringen niet alleen onderbouwd met voorbeelden van specifiek gedrag maar
wordt ook een relatie gelegd met relevante concepten over motivatie.
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5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE
Het doel van dit onderzoek was, te bepalen welke bijdrage de videoclub levert aan noticing
door startende leraren basisonderwijs. De videoclub is gedurende drie maanden uitgevoerd
met startende leraren basisonderwijs en bestond uit een college over motivatietheorie en
drie bijeenkomsten waarin de deelnemers twee verschillende videofragmenten uit hun
eigen praktijk met elkaar bekeken en bespraken waarbij de aangeboden theorie diende als
kijkkader. Om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van het vermogen tot noticing is een
casestudy uitgevoerd met twee contrasterende gevallen. Voor de studie is gebruikgemaakt
van de schriftelijke interpretaties van twee startende leraren basisonderwijs.
Op basis van eerder onderzoek naar de effectiviteit van de videoclub is de veronderstelling, dat
deelname aan de videoclub de ontwikkeling van noticing door startende leraren bevordert. De
uitkomsten van de contrasterende casestudy bevestigen dit. In beide gevallen is er sprake van
een ontwikkeling van noticing. De patronen verschillen echter. In het ene geval is er een
ontwikkeling van niveau 1 naar niveau 2 van noticing. Hierbij is een verschuiving te zien in waar
de startende leraar in een situatie aandacht voor heeft (attending) -van eigen handelen naar
leerlinggedrag- en hoe de startende leraar een situatie interpreteert (analyzing) -van letterlijk
beschrijven naar beweringen met gebruikmaking van relevante theoretische concepten.
In het andere geval is er een ontwikkeling van niveau 2 naar niveau 3 van noticing.
Hierbij heeft de startende leraar vanaf het begin aandacht voor de leerling in een situatie maar
is er een verandering te zien in hoe de startende leraar een situatie interpreteert: van
beweringen die worden onderbouwd met voorbeelden van specifiek gedrag van leerlingen
maar waarin geen relatie wordt gelegd met relevante theoretische concepten, naar redeneren
op basis van specifiek gedrag en met gebruikmaking van relevante theoretische concepten.
Deze uitkomsten bevestigen dat de videoclub de ontwikkeling van noticing door
startende leraren basisonderwijs bevordert. Uit de uitkomsten blijkt dat deze ontwikkeling al
na relatief korte tijd kan ontstaan: tussen de eerste en laatste bijeenkomst van de videoclub
lag een periode van vijf weken.
Wat betreft de validiteit van resultaten is een belangrijke vraag of de ontwikkeling van noticing
niet kan zijn veroorzaakt door andere factoren en ten onrechte wordt toegeschreven aan de
videoclub. De startende leraren die deelnamen aan de videoclub volgden in dezelfde periode
ook andere vakken van het masterprogramma. Hoewel deze vakken geen betrekking hadden
op motivatie, is het niet geheel uit te sluiten dat de inhoud heeft bijgedragen aan
kennisontwikkeling en daarmee, volgens de theorie van Van Es en Sherin, aan het vermogen
tot noticing. Daar staat tegenover dat er weinig tijd zat tussen de eerste en de laatste
bijeenkomst van de videoclub, waardoor de invloed van andere factoren beperkt was. Dat
maakt het waarschijnlijk dat de ontwikkeling van noticing daadwerkelijk aan de videoclub
kan worden toegeschreven.
In dit onderzoek zijn de rol van ontwerper, docent (gespreksleider van de videoclub) en
onderzoeker gecombineerd. Deze combinatie van rollen had een aantal voordelen. De
directe betrokkenheid bij de videoclub gaf goed zicht op de uitvoering, wanneer de
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bijeenkomsten plaatsvonden en wat er tijdens deze bijeenkomsten gebeurde. Ook konden
gemakkelijk data worden verzameld. De combinatie van ontwerper en onderzoeker zou een
risico kunnen vormen voor de betrouwbaarheid. Daarom volgde de onderzoeker bij beide
cases dezelfde stapsgewijze procedure voor de analyse van de schriftelijke interpretaties.
Vanwege tijd was het niet mogelijk om een tweede beoordelaar in te zetten. Een tweede
beoordelaar (bij voorkeur een expert op gebied van motivatietheorie) is van belang om de
betrouwbaarheid van de resultaten te bevorderen.
De uitkomsten van deze studie nuanceren het bestaande beeld van noticing door startende
leraren. Vanuit de theorie is de verwachting dat startende leraren geen of nauwelijks
aandacht hebben voor leerprocessen van leerlingen (Colestock & Sherin, 2009; Sherin &
Han, 2004) en vooral gericht zijn op oppervlaktekenmerken (Castro et al., 2005). Dit is
inderdaad te zien in de zwakke casus waarin de startende leraar in de eerste interpretaties
van zijn fragmenten vooral aandacht heeft voor zijn eigen handelen en evaluerende
opmerkingen maakt over leerlingen en over het klassenmanagement van een collega. Uit de
sterke casus blijkt echter dat startende leraren ook aandacht kunnen hebben voor het leren
(in dit geval: de motivatie) van leerlingen en hierover kunnen redeneren met gebruikmaking
van theorie. Startende leraren verschillen blijkbaar in hun vermogen tot noticing. Dit leidt tot
de vraag wat bepalende factoren zijn voor de ontwikkeling van noticing.
De uitkomsten uit dit onderzoek vormen een eerste stap in het verkrijgen van inzicht in de
ontwikkeling van noticing door startende leraren basisonderwijs en sluiten aan bij recente
studies gericht op een leertheoretische onderbouwing van het gebruik van video voor
docent-professionalisering (Kemmeren, 2015; Schildwacht, 2012; Vervoort, 2013). Meer
inzicht in wat en hoe startende leraren leren van het gezamenlijk analyseren van
videobeelden van onderwijssituaties is van belang voor de empirische onderbouwing van
interventies voor professionalisering van startende leraren en een theoretische fundering
voor passende opleidingsdidactiek voor het gebruik van video in de initiële opleiding en
professionalisering van leraren.
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BIJLAGE 1
Videoclub

OPDRACHT VIDEOCLUB

Kwartiel 1, studiejaar 2015-2016

Thema motivatie

1.1 Selectie videofragmenten
Je maakt gedurende dit kwartiel twee keer een video-opname van je eigen onderwijspraktijk.
Beide situaties hebben te maken met motivatie en tonen het werkgedrag van een leerling of
groep leerlingen uit je klas. In je verslag neem je twee fragmenten op (maximaal 3 minuten
per fragment). Je verantwoordt je keuze voor deze fragmenten en geeft bij elk fragment
contextinformatie die relevant is voor de kijker (zoals kenmerken van de school en de klas,
het vak etc.).
1.2 Noticing
Je schrijft een interpretatie van wat er gebeurt in de geselecteerde videofragmenten. De
beschrijving van elk fragment bestaat uit drie onderdelen:
-

Een eerste interpretatie van de situatie in het videofragment, waarbij je gebruikmaakt
van je kennis over motivatie.

-

Een aanvulling waarin duidelijk wordt welke aspecten in de situatie door andere
kijkers zijn opgemerkt en in hoeverre dit heeft geleid tot een verandering van je
eigen interpretatie .

-

Een tweede interpretatie van de situatie in hetzelfde videofragment, waarbij je
expliciet verbanden legt met theoretische begrippen over motivatie die zijn
aangereikt in de module ‘Leertheorieën’.

Onderdeel 1 schrijf je voorafgaand aan de gezamenlijke bespreking en onderdeel 2 en 3 na
afloop van de gezamenlijke bespreking.

1.3 Reflectie
In het laatste deel van je verslag vergelijk je de uitkomsten van het proces van ‘noticing’ bij
videoclub 1 van je eigen interpretatie versus interpretatie van anderen en analyseer je de rol
die het theoretisch kijkkader heeft gespeeld bij je interpretatie van onderwijssituaties:
-

Bespreek in hoeverre het gezamenlijk analyseren van de videofragmenten heeft
geleid tot een andere manier van kijken naar deze onderwijssituaties.

-

Bespreek de rol die het theoretisch kijkkader over motivatie heeft gespeeld bij je
analyse van onderwijssituaties.

-

Geef aan wat de uitgevoerde opdracht oplevert voor jou als professional in de
onderwijspraktijk.

Schrijf het verslag in heldere, passende en correcte taal (inclusief toepassing van relevante
APA-richtlijnen). Gebruik een goed leesbaar lettertype, minimaal lettergrootte 10.
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BIJLAGE 2

CONCEPTMAP MOTIVATIETHEORIE

Ontleend aan Valcke (2010), p. 586.
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BIJLAGE 2 (VERVOLG)

Ontleend aan Valcke (2010), p. 587.
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