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Een kijkje in de klas van Jory 
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Doel 
• Je kent het begrip noticing  

• Je hebt inzicht in niveaus van noticing 

• Je kent het belang van noticing voor leren 
van (startende) leraren 

  

• Je hebt een beeld van de videoclub als   
tool om noticing te stimuleren 

• Je ziet de meerwaarde van de videoclub 
voor een inductietraject 

 



Overzicht 
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Kijken met kennis 



Kijken met kennis 
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Kijken met kennis 

(Escher, privéfoto & Metamorphose III) 



Freestyle skiing 

Kijken met kennis 

https://youtu.be/_bsk7rbZyD4
https://youtu.be/_bsk7rbZyD4


Noticing 

Attending 

Identificeren wat belangrijk is in een situatie 

Reasoning 

Redeneren over een situatie op basis van kennis  
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(Van Es & Sherin, 2002; 2008) 

Knowledge-

based reasoning 

Selective 

attention 



 

  

 

 

 

 praktijk 

Verbinden van theorie en praktijk 

noticing 
 theorie 

Het belang van noticing 



• Hattie: Ervaren leraren zijn in staat om 

onderwijs te bekijken door de ogen van 

hun leerlingen en de impact van hun 

handelen te zien.  

Het belang van noticing 



• Voor de ontwikkeling van startende leraren 

is het belangrijk dat zij (beter) leren kijken 

naar de leeractiviteiten van hun leerlingen 

om te kunnen bepalen wat de volgende 

stap in de instructie moet zijn. 

 

• #hoedan?  

Het belang van noticing 



Learn to 
notice- 
theorie Videoclub 

in de 
praktijk 

Inductie- 
traject 



Videoclub 

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 

 

 

 

 

 

 

 



Master Leren & Innoveren 

• Startende leraren basisonderwijs 

• 2014-2015:   6 deelnemers 

• 2015-2016: 12 deelnemers 

 Context 



Videoclub in curriculum master 

Videoclub 1 

Thema:          
motivatie 

Videoclub 2 

Thema: 
vakdidactiek 

Videoclub 3 

Thema:      
vrije keuze 

3 bijeenkomsten 3 bijeenkomsten 2 bijeenkomsten 

totaal ca. 24 uur/ studiejaar 



Videoclub 1 

1 
• Theorie over motivatie (= kijkkader) 

2 

• Filmen onderwijssituatie 

• Selecteren videofragment (ca. 3 min.) 

3 

• Schriftelijke analyse eigen videofragment           
(versie 1, individueel) 

4 

 

• Samen bespreken videofragmenten 

• “Lens”: theorie over motivatie 

 

5 

• Schriftelijke analyse eigen videofragment           
(versie 2, individueel) 



Samen bespreken 

Context 
toelichten 

Video 
bekijken  

Video 
bespreken  

Video 
bespreken 

In 2- of 3 tal Klassikaal 



Videoclub 2 

1 

• Keuze vak + interventie 

• Formuleren verwachting m.b.t. leren 

2 

• Filmen onderwijssituatie 

• Selecteren videofragment (ca. 3 min.) 

3 

• Schriftelijke analyse eigen videofragment           
(versie 1, individueel) 

4 

• Samen bespreken videofragmenten 

• “Lens”: theorie over motivatie + vakdidactiek 

5 

• Schriftelijke analyse eigen videofragment           
(versie 2, individueel) 
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Inkadering videoclub 2 

Local instruction theory 

  

Inschatting van het leerproces: 
Hoe het denken/begrip van leerlingen 
zich ontwikkelt als bepaalde instructie/ 
materiaal wordt gebruikt in de klas 
 

 

(Gravenmeijer & Cobb, 2006) 



Jory’s verwachtingen  

• Context 

• Vak 

• Instructie/materiaal 

• Verwachtingen 



Opdracht 

Kijkvraag bij de video: 

Komen Jory’s verwachtingen uit? 



Jory’s praktijk 
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Opdracht 

Bespreek in tweetallen: 

Komen Jory’s verwachtingen uit? 



Videoclub: leeropbrengsten 

Volgens startende leraren: 

1. Verbinden theorie-praktijk 

2. Anders kijken naar leerlingen 

3. Bewustwording professioneel handelen 

 

 

Uit schriftelijke analyses blijkt dat de videoclub 
bijdraagt aan de ontwikkeling van ‘noticing’ 
door startende leraren 

 

 

 

(Vervoort, 2015) 

(Vervoort & Van den Berg, 2016) 



Opdracht 

Orden de tekstfragmenten 

van laag naar hoog niveau van noticing 

 

 

 



Analysekader 

Selective 

attention 
Knowledge-

based reasoning 
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Wordt er geredeneerd? 
Focus op de 

leerling(en)? 

Relatie met specifiek 

gedrag leerling in video? 

Relatie met relevante 

concepten? 



Noticing niveau 1 

 

Geen focus op leerling(en) 

  

Letterlijke beschrijving en/of  

evaluerende opmerkingen 

  

Geen relatie met relevante concepten  

over motivatie 



Voorbeeld niveau 1 

 

N. zit met zijn pen te spelen 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.  







Noticing niveau 3 

 

Focus op leerling(en) 

  

Redeneren over gebeurtenissen, met verwijzing 

naar specifiek gedrag leerling(en) 

 

Geen relatie met relevante concepten  

over motivatie 

  



Voorbeeld niveau 3 

 

De jongen vraagt een andere jongen uit een 

ander groepje om naar hun bouwwerk te 

kijken: ‘Kijk hoe sick dit eruit ziet’. Het lijkt erop 

dat de jongen dus trots is op zijn bouwwerk. 

Wanneer een andere jongen vraagt wat zij 

maken, zegt het meisje: ‘Een heel cool iets’. 

Hierdoor is te merken dat ook het meisje het 

leuk vindt om met de opdracht bezig te zijn. 
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Ontwikkeling noticing: Jeroen 



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tekst 2.2

Tekst 2.1

Tekst 1.2

Tekst 1.1

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Ontwikkeling noticing: Lotte 



• In beide gevallen ontwikkeling van noticing 

• Verschil in niveau 

• Niveau niet stabiel  

• Samen bespreken draagt bij aan noticing 

 

 

Vergelijking Jeroen - Lotte 



De videoclub bevordert de ontwikkeling van 
noticing door startende leraren basisonderwijs 

- Vermogen noticing startende leraren verschilt 

 

Conclusies 
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Doel 
• Je kent het begrip noticing  

• Je hebt inzicht in niveaus van noticing 

• Je kent het belang van noticing voor leren 
van (startende) leraren 

  

• Je hebt een beeld van de videoclub als   
tool om noticing te stimuleren 

• Je ziet de meerwaarde van de videoclub 
voor een inductietraject 

 



 

  

 

 

 

 praktijk 
noticing 

 theorie 

Kansen met de videoclub 

Inductietraject startende leraren 

- samen bespreken van video uit eigen praktijk  

- stimuleren van noticing  



 

  

 

 

 

 

Kansen met de videoclub 

Hoe ziet Jory dit als startende leraar? 



 

  

 

 

 

 

Kansen met de videoclub 

Past de videoclub in het inductietraject? 

Hoe? 



http://www.tubechop.com/watch/8802798
http://www.tubechop.com/watch/8802737


Professionele groei  



Oók met ervaren leraren 

Videoclub over differentiëren  

met behulp van digitale leermiddelen  

bij rekenen/wiskunde 



Meerwaarde videoclub 

Samen leren van de praktijk 
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Meerwaarde videoclub 

Kijken door de ogen van leerlingen 

zie 
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Meerwaarde videoclub 

Leren kijken als professional 
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