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Collegiaal leren in een Videoclub 

 
 

Ondersteuning beginnende 
leraar d.m.v.: 

Intergenerationeel leren in kleine groepjes van drie (beginnende 
en meer ervaren) leraren met behulp van dialoog en video-
opnamen van eigen klassensituaties 

 

Doelgroep Beginnende en ervaren leraren in de school. Leraren bespreken 
in een veilige, niet-beoordelende omgeving (de videoclub) video-
opnamen van eigen lessen.  
Doel is professionaliseren en leren op de werkplek aan de hand 
van: 

• Eigen leervragen  
• Dialoog en gezamenlijk analyseren van eigen lessen in 

kleine groepjes van drie leraren (de triade) 
• Met behulp van video-opnamen van eigen lessituaties 
• Onderzoeken van verschillende perspectieven  
• Verdiepen van eigen professionele identiteit en visie 

 

Opzet programma Iedere leraar stelt zijn eigen leervraag vast en bestudeert samen 
met een tweetal collega’s zijn eigen praktijk. Dit betekent dat alle 
deelnemers lerende zijn, maar ieder met een eigen gekozen 
leervraag en lerend op eigen niveau. Er zijn geen vastgestelde 
ontwikkeldoelen vooraf waar deelnemers op getoetst worden.  
 
Collega’s helpen elkaar als peer-coach, dat wil zeggen dat zij 
vooral focussen op ‘doorvragen’ en zo hun collega helpen om zelf 
zijn lespraktijk te analyseren en eigen oplossingen te 
ontwikkelen. In de triade wordt niet beoordeeld! Om de rol als 
peer-coach goed te vervullen worden de deelnemers getraind in 
het houden van peer-coachgesprekken.  
 
Het traject omvat ongeveer een half jaar waarin bijeenkomsten 
gepland zijn waarin alle triades in de school gezamenlijk 
opstarten, getraind worden en aan het eind van het traject 
gezamenlijk resultaten delen en vieren. Tussen de bijeenkomsten 
door komen de triades ongeveer 3 keer bij elkaar om gezamenlijk 
lesopnamen van elkaars lessen door te spreken. 
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Tijdsinvestering  Het traject omvat  
- 3-5 centrale bijeenkomsten verspreid over half jaar + 

tussentijds videoclubbijeenkomsten in groepjes van 3 
leraren. 

- Totaal 15 á 20 uur per deelnemer 
 
Het gaat om maatwerktrajecten die door begeleiders in de school 
samen met opleiders vanuit de lerarenopleiding vorm gegeven 
wordt. De uiteindelijke vormgeving is mede afhankelijk van de  
keuze en de inbedding in de deelnemende school. 

 

Cursusmateriaal / cursusplaats Het traject wordt uitgevoerd in en door de school. De 
uiteindelijke vormgeving is mede afhankelijk van de  keuze en de 
inbedding in de deelnemende school. 
FLOT biedt aan begeleiders in scholen ondersteuning aan bij het 
opzetten en uitvoeren van videoclubtrajecten binnen de school. 
De ondersteuning is gericht op maatwerk en kan zowel 
consultancy als daadwerkelijke ondersteuning bij de uitvoering 
van het traject in de school omvatten.  FLOT biedt ondersteuning 
aan de interne kartrekkers/coaches mbv: 

• advisering bij contextrijk maken  
• voorbeeld werkmappen en concrete materialen die 

ingezet kunnen worden 
• maatwerk ondersteuning (vaste schoolcontactpersoon) 

 
Plaats: In-company  
 

 

Nadere informatie 
Contactpersoon 
 

Voor afspraken en nadere informatie graag contact opnemen 
met de programma coördinator: 
 
Dr. Rita Schildwacht  
m.schildwacht@fontys.nl 
 

 

 
Collegiaal leren in een Lesson Study groep 

 
 

Ondersteuning beginnende 
leraar d.m.v.: 

Samen met vakcollega’s ontwerpen – uitproberen – evalueren – 
bijstellen van lessen 

 

Doelgroep Leraren die hetzelfde of verwante vakken geven. 
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Opzet programma Een lesson study groep bestaat uit 3-9 leraren uit hetzelfde 
vak/verwante vakken.  
Gezamenlijk wordt een vakdidactische vraag gekozen waarvoor 
men in stappen een beter lesontwerp wil maken: 
Collega’s delen praktijkkennis en brengen relevante 
vakdidactische kennis in. Op basis daarvan maken zij een 
lesontwerp. Een lid van de groep voert deze les uit in zijn eigen 
klas, de andere leden bestuderen het leren van de leerlingen 
(observatie, interview, video, schriftelijk werk). Op basis hiervan 
wordt het ontwerp geëvalueerd (leverde het ontwerp het 
beoogde leerproces op?). Daarna wordt eventueel een herzien 
ontwerp opnieuw uitgeprobeerd door een andere deelnemer in 
zijn klas.  
Deze cyclus van ontwerpen en onderzoeken wordt nog één of 
tweemaal herhaald in het jaar. 
 
De lesson study groep wordt begeleid door een 
procesbegeleider. Deze procesbegeleider is een vakgenoot die 
deel uit maakt van de groep, maar die een specifieke 
stimulerende/bewakende rol vervult t.a.v. het procesverloop. 
FLOT ondersteunt lesson study groepen in de school door het 
trainen van de procesbegeleiders, het aanreiken van concrete 
materialen en het aanreiken van vakdidactische know how. 

 

Tijdsinvestering  Het traject omvat per cyclus: 
• 4 à 5 bijeenkomsten (kiezen vakdidactische vraag – 

vakdidactische literatuur bestuderen -ontwerpen – evalueren 
– bijstellen) 

• het bijwonen (of bestuderen mbv video-opnamen) van de 
onderzoeksles 

• reflectie  
• totaal ongeveer 10 à 12 uur gedurende kortere periode 
 
Het gaat om maatwerktrajecten die door begeleiders in de school 
samen met opleiders vanuit de lerarenopleiding vorm gegeven 
wordt. De uiteindelijke vormgeving is mede afhankelijk van de  
keuze en de inbedding in de deelnemende school. 

 

 

Cursusmateriaal / cursusplaats FLOT biedt scholen ondersteuning aan bij het opzetten en 
uitvoeren van lesson study trajecten binnen de school. De 
ondersteuning is gericht op maatwerk en kan zowel consultancy 
als daadwerkelijke ondersteuning bij de uitvoering van het traject 
in de school omvatten.  FLOT biedt ondersteuning aan de interne 
kartrekkers/coaches mbv: 
• werkmappen en concrete materialen,  
• ‘train-de-trainer’ programma voor ondersteuning 

procesbegeleiders lesson-study-groepje 
• vakdidactische ondersteuning 
• (bovenschools netwerk) 
• Vakdidactische ondersteuning op maat 
 
Plaats: In-company  
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Kosten 
 

Kosten: gratis voor scholen die deelnemen aan het BSL-project 

 

Nadere informatie 
Contactpersoon 
 

Voor afspraken en nadere informatie graag contact opnemen 
met de programma coördinator: 
 
Dr. Rita Schildwacht  
m.schildwacht@fontys.nl 
 

 


