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Het maken van effectieve opnamen in 
onderwijssituaties  

 
Introductie 

 
“Ik zie er niet uit!” “Dat overhemd of die trui staat me voor geen meter!” ”Wat loop ik raar!” “Praat ik 
altijd zo?” ”Beweeg ik altijd zo onrustig?” Zomaar wat reacties van mensen die zichzelf terugzien op 
een videofilm. Naar jezelf kijken kan allerlei onbehaaglijke gevoelens oproepen. Vaak reageren 
mensen negatief op zichzelf; er is maar nauwelijks oog voor de positieve punten; we zijn streng voor 
onszelf. Tijdens deze cursus krijgt u informatie over het gebruik van video in de les, en hoe ‘eng’ kan 
veranderen in ‘dit is interessant; dit  helpt me; dit is leren en leren is lef hebben en uit je comfort-
zone komen’.  
 
Uitgangspunt van het leren met behulp van video-feedback zijn de eigen leervragen van de docent. 
Hierbij wordt de feedback opgenomen met behulp van de camera gebruikt als uitgangspunt bij je 
coaching als begeleider. Centraal staat het samen onderzoeken van deze feedback: Wat is er te 
zien, te observeren? Hoe verloopt de onderlinge interactie? Waar zie je dat leerlingen leren, 
instructie oppakken, en waar zie je dat ze vastlopen? En waar kun je de opname terugdraaien om te 
kijken wat er nu juist goed of fout was aan de instructie die daaraan vooraf ging? En hoe weten we 
dat zeker:  wat is ‘feit’ en wat is interpretatie en mogelijk ook naders te interpreteren?  
De opnamen zijn gericht op de leervraag van de beginnende docent.  Het handelen van deze 
collega staat centraal, zijn interactie met de klas en de wijze waarop hij het leren van de leerling 
weet te sturen. 
 
Video-opnamen gemaakt tijdens de lessen kunnen helpen bij het reflectieproces en de groei van de 
startend docent. Niet ‘het verhaal’ maar ‘de kracht van het beeld’  en het gezamenlijk bespreken en 
analyseren vormt de kern van videocoaching. De rol van jou als coach verschuift van nadruk op 
eigen analyse en het geven van adviezen naar een doorvraagrol waarbij je je kennis en kunde als 
coach gebruikt om de ander aan het denken te zetten, verbanden te leggen, en zijn eigen kritisch 
oplossend vermogen te ontwikkelen. 
 
 

Adviezen voor het gebruik van de videocamera in de klas. 
 
Voor het leren met behulp van video-opnamen moet er ‘goed gefilmd’ worden. Dat wil zeggen: 
doelgericht, planmatig, illustratief en eerlijk.  
Dat wat de filmer in beeld brengt, staat in dienst van de begeleiding. Belangrijke uitgangspunten 
hierbij zijn: 
• Het gaat om het maken van opnamen die de beginnend docent verder helpen in zijn 

ontwikkeling.  
• Het opbouwen van het zelfvertrouwen van de starter is een van de belangrijkste aspecten voor 

het versterken van de leerkracht van de starter. 
• Opnamen moeten eerlijk en reëel zijn. 
• Al filmend heb je als begeleider invloed op de klas. Belangrijk is dat je de situatie met gevoel en 

respect vastlegt en zo weinig mogelijk een rol speelt in het gebeuren. Zorg dat je minimaal 
‘zichtbaar’ en ‘aanwezig’ bent. 

 
Hoeveel we te zien krijgen hangt af van het kader dat je ons als filmer biedt: 
Je kunt kiezen voor verschillende kaderingen tijdens het filmen. 
• Totaal: personen zijn in hun geheel te zien, van hoofd tot voeten. Functie: oriëntatie en 

overzicht. Je krijgt een goede indruk van bijvoorbeeld houding, rust of drukte. 
• Half totaal: mensen zijn tot hun middel / half in het kader te zien. Functie: er wordt meer nadruk 

gelegd op de persoon of de handeling. Dit kader is vaak zinvol. 
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• Close-up: de camera staat nu heel dichtbij zodat we alleen het gezicht van de persoon zien. Een 
close-up werkt zeer indringend op de kijker. Functie± de nadruk leggen op iets. Close-ups 
brengen vaak de gevoelens van de betrokkene in beeld. Een close-up moet altijd met respect 
gebeuren. Denk ook na over je keuze. Wie breng je zo in beeld? De docent of de leerling? De 
probleemleerling of de leerling waar het juist goed mee gaat?  

De keuzes van de filmer zijn subjectief. Subjectiviteit betekent hier vooral dat je filmt met heldere en 
van te voren doorgesproken doelen en dat je gericht beelden verzamelt. 
 
Let bij het maken van opnamen met name op de geluidskwaliteit van je opnamen en houd ook 
rekening met de lichtinval. Ga bij voorkeur zitten aan de kant van het raam (geen tegenlicht). 
 

PLANNING 
 

1. Voorbereiden traject 
Check of de toestemming voor het maken van videobeelden in de school van te voren geregeld is  
of zorg daarvoor, bij voorkeur door het op te nemen in de schoolgids. Belangrijke aspecten: het gaat 
om video-opnamen die gemaakt worden voor de professionalisering van de eigen docenten en de 
opnamen worden niet verder verspreid via internet of anderszins. 
Maak afspraken met de te coachen beginnend docent over doel en opzet van het 
begeleidingstraject. 
 

2. Kennismaking 
Zorg dat jij als coach (of een ander die de opname maakt) de videocamera kan hanteren. Oefen dit  
van te voren. Vooral m.b.t. het geluid is dat aan te bevelen.  Pas ook op met ramen of deuren die 
openstaan, want  dit kan hinderen door veel achtergrondgeluid. 
Klassen wennen heel snel aan het maken van video opnamen. Het verdient vaak de voorkeur om 
de leerlingen kort uit te leggen waarvoor de opnamen gemaakt worden (het gaat om het leren van 
de docent). Dit kan spanning wegnemen bij sommige individuele leerlingen.  
 

3. Voorbereiding 
Maak op tijd afspraken met diegene die filmt en regel de camera. De beginnend docent bereidt zijn 
les voor en geeft van te voren aan wat zijn leervraag is. Waar wil deze docent met behulp van video-
opnamen meer (in)zicht op krijgen…. Overleg hierover. 
Stel, waar nodig, aan de hand van het voorgaande gezamenlijk een soort draaiboekje op; 
bijvoorbeeld als er veel in groepjes gewerkt gaat worden: wat ga je daarvan op video vastleggen 
(inclusief onderlinge dialoog)? 
 

4. Het geven van de les en het maken van de video-opnamen. 
• Start direct met filmen vanaf het moment dat de leerlingen de klas binnen komen: wacht niet op 

een moment waarop je denkt dat het ‘interessant’ wordt.  De eerste 5 minuten van een les 
kunnen heel bepalend zijn voor het verdere verloop. 

 
• Een camera in de klas is niet onopgemerkt. Hanteer de gouden regel: verstoor de les voortgang 

zo weinig mogelijk. Zorg ervoor dat het maken van de opnamen de normale gang van zaken in 
de klas niet verstoort! Focus niet zichtbaar op leerlingen die reageren op het in beeld genomen 
worden door de camera; roep geen gedrag met je camera op. 

 
• De geluidskwaliteit is essentieel. Je kunt beter naar een verstaanbare tekst luisteren waarbij 

de beelden van matige kwaliteit zijn,  dan naar perfecte beelden kijken terwijl je niets verstaat.  
 

• Hanteren en plaatsing van de camera doen ertoe. 
Een mogelijkheid waarbij het ritme van de les niet verstoord wordt, is de videocamera schuin 
achter in de klas plaats te laten nemen (of als je je eigen opnamen maakt met een camera op 
een verhoging of een statief). Als de beginnend docent  aan het woord is, is dat zelfs aan te 
bevelen. Pas als de leerlingen bezig zijn met een (gezamenlijke) opdracht kun je overwegen om 
als filmer met de camera door de klas te lopen.  

 
Houd rekening met je camerastandpunt: Als je de camera laag houdt, kijk je tegen iemand op. 
De ander lijkt groot en sterk en dominant. Een hoog camerastandpunt maakt dat je op iemand 
neerkijkt. Op ooghoogte filmen geeft een neutraler effect. Je zit als het ware zelf in de situatie. 

Film bij voorkeur vanuit de raamkant zodat je niet te maken heb met tegenlicht. 
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Beweeg niet té veel met de camera: als iemand iets buiten beeld zegt hoef je niet direct naar 
hem off haar toe te ‘zwaaien’, beweeg langzaam naar de spreker toe.  

 
Kijk de beginnend docent en de leerlingen aan, probeer niet steeds naar je camera te kijken 
(dan vergeet iedereen nog sneller dat je filmt). 

 
• Focus op interactie 

 
In de klas gaat het steeds om actie-reactieprocessen. De een zegt wat of doet wat en de 
ander(en) reageert hierop. Zorg dus dat je deze interactie in beeld krijgt, d.w.z. dat je niet 
alleen op de startende leraar kunt focussen maar ook de leerling(en) duidelijk in beeld moet 
brengen (en vice versa). Volg vooral de kijkrichting en de beweging. Wat ziet de leraar, wat 
gaat hij doen? Film vooral door. Stop niet halverwege een beurtwisseling of een handeling; 
maak de instructie af, volg de complete lesovergang. Film interactief, breng beide partijen in 
beeld. Het filmen van de leraar en de leerling(en) maakt duidelijk wat de een met de ander te 
maken heeft.  
Nog wat tips: 

• Start met uit te gaan van de leervraag van de beginnend docent. 
• Breng perspectieven in beeld: wat ziet de leerling, wat ziet de leraar… 
• Film interactie: hoe reageren leerkracht en leerlingen op elkaar…  
• Via close-up kun je heel goed de emotie pakken en op beeld vastleggen. 
• Via een half totaal kun je reacties op elkaar vastleggen. 
• Film niet alleen pratende mensen, ook andere reacties zeggen veel. 

 
 

• Focus op kracht 
Streef naar echtheid, pas op om te veel te focussen op ‘problemen’.  Bijvoorbeeld, film niet 
alleen de leerling die wegdroomt, maar ook de leerling die direct aan de slag gaat. Breng iets 
eerlijk en respectvol in beeld. Wat gaat nog wel goed, wat deugt, wat is mooi of leuk? 
Tegenover negatieve beelden zoek je positieve; zoom in op leerlingen die het wel goed doen. 
Zorg altijd voor een relatie met de oorspronkelijke vraagstelling. Je gedachten, cognities en 
emoties bepalen je camerabeweging. Deze ondertoon van correcties, opkomen voor de 
leerling, of wat dan ook moet je leren hanteren. Geen overdaad aan opnamen waarop het fout 
gaat. Zorg dat je vooral ook in kaart brengt wat al goed gaat. Leren van je kracht is een van de 
sterkste stimulansen bij leren! Betrek dit ook bij de reflecties: wat gaat nog niet helemaal goed, 
wat wil de beginnend docent leren … waar lukt het al wel een beetje, waar zie je dat op de 
video, hoe zou je dit kunnen versterken en uitbouwen… 

 
• Houd het beeld overzichtelijk 
Bedenk het gaat om een hulpmiddel om meer zicht te krijgen op gedragspatronen in de les. 
Het gaat dus niet om een kunstwerk. Zoom dus niet onnodig in en uit of beweeg je onnodig in 
de klas. Probeer zelf zo weinig opvallend, de afgesproken gedragspatronen in beeld te 
brengen.  
Bedenk dat je nooit alles kunt filmen wat erin de klas gebeurt. Dat is ook niet erg: het gaat 
erom dat de beelden rijk genoeg zijn om de startende docent te helpen bij zijn leervragen. 

 
 

• Het effect van het beeld 
Hoe iemand op beelden reageert, hangt af van zijn zelfbeeld en zijn gevoel van competentie. 
Dit kan door de opname worden versterkt, maar ook worden verzwakt. Behalve van 
persoonsgebonden eigenschappen of situationele factoren hangt het effect van beeld ook af 
van de manier waarop gefilmd is. 
• Veel totaalshots: de kern wordt niet goed geraakt, de beginnend leraar krijgt via totaal 

shots geen goed beeld van de situatie. Door soms in te zoomen kun je een beter beeld 
krijgen op wat de betrokkene precies doet en wat hij mogelijk wil, denkt en voelt op dat 
moment. 

• Steeds een half totaal is saai en je verliest je aandacht. 
• Camerabewegingen naar een leerling die het niet goed doet geeft de beginnend leraar 

een incompetent gevoel. Zorg voor evenwicht tussen leerlingen die wel en niet goed 
reageren. Zorg ook hier voor een reëel beeld. 
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• Het filmen van uitsluitend positief contact is het niet serieus nemen van de leraar met 
problemen. 


