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Year 2 and/or 3: LESSON STUDY    
Beginner + colleagues (own or different schools)
Goal à deepening pedagogical content knowledge (PCK)
Input à facilitating process + input PCK-knowledge

Year 2 and/or 3: VIDEOCLUB      
Beginner + colleagues (same school)
Goal à developing reflective practitioner
Input à facilitating process

Year 1 (+ custom-made) : INDIVIDUAL COACHING  (video)
Starter + coach
Goal à support and assistance
Input à coach training (videofeedback + identity)
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Deel 1.   Wat is een Videoclub?

Een PD programma 
voor collegiaal leren op de werkplek

Met behulp van peer coach dialogen over video-
opnamen van eigen onderwijspraktijk / 
klassensituaties
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Kohler, Crilley, Shearer & Good, 1997

“Some educators have suggested that 

peer coaching 
alleviates burnout and isolation 

and 
fosters communication, trust, and support 

among school faculty …
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Some educators have suggested that peer coaching 
alleviates burnout and isolation 

and fosters communication, trust, and support 
among school faculty…

…at the same time, however, 
coaching may also 

generate conflict between teachers 
because it violates traditional norms of 

autonomy, privacy, and equality in 
schools.”
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Bespreek:
Wanneer denk je dat collegiale
gesprekken wel/niet
bevordelijk zijn? 

7



Hoe bevorder je collegiaal leren op de werkplek: 
wat werkt?

Promotie onderzoek
Bijdragen aan de praktijk à

ontwikkelen van een programma
WAT WERKT?

Bijdragen aan theorievorming
HOE EN WAAROM WERKT HET?
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Videoclub  - Theoretisch kader

Situative-constructive perspective: leren van / met / van elkaar 
door het delen van professionele praktijk en dialoog 

(Lave & Wenger, 1991;  Borko et al., 2005; Bolhuis, 2001; Tynjälä et al., 2003; Little, 
2006; Webster-Wright, 2009)

Reflective practitioner, inquiry-as-a-stance en taking agency  
(Cochran-Smith & Lytle, 2009;  Hatch & Grossman, 2009; Korthagen, 2005; 
Kelchtermans, 2007)

‘Learning to notice’ en de ontwikkeling van ‘teachers’ professional 
vision’                

(Goodwin, 1994;  Sherin, 2007;  Sherin & van Es, 2009)

Structureren van dialogen en zorgen voor ‘high-quality’ in dialogen
(Borko et al., 2008; Horn & Little, 2010; Schildwacht, 2012;  van Es et al., 2014; 
Livingston, 2016)
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Videoclub – Ontwerp principes

1. Samenwerkend leren op de werkplek met behulp van
peer coaching

2. Strategieën en protocollen voor het verdiepen en verbreden 
van reflecties

3. Focus op eigen lespraktijk met behulp van videofeedback

4.  Eigenaarschap van leerdoelen bij de individuele docent

5. Onderzoekende houding en een gerichtheid op 
resultaten in eigen praktijk

6.  Trainen  (peer coach rol en onderzoekende houding)
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Principes vertaald in het programma VIDEOCLUB (a)

Programma verdeeld over één schooljaar:

4-6  gemeenschappelijke bijeenkomsten

Tussen de centrale bijeenkomsten  à

In kleine subgroepen (triades) bestuderen en bespreken van op 

video opgenomen eigen klassenpraktijken
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Videoclub: 4 soorten leeractiviteiten

BSL à Videoclub: begeleiden van  scholen en train-the-trainer programma’s

training
+

delen

training
+

delen

training
+

delen

training
+

delen

training
+

delen

Individueel leerdoel  +  praktijkonderzoekjes in eigen klassen

triade
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Gemeenschappelijke bijeenkomsten

Training en ondersteuning: 

• peer coaching en communicatieve vaardigheden 

• identificeren en specificeren eigen leerdoelen 

• ontwikkelen van kleine praktijkonderzoekjes in 
eigen klassen

• delen en vieren van proces en resultaten

training
+

delen
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Triade: dialoog tussen 3 leraren

q Wederzijdse peer coaching met goed omschreven rollen 
(inbrenger – peercoach – procesbegeleider)

q Videofeedback + learner-centered coaching en open vragen 

q Leraar eigenaar van individueel leerdoel

q Samenstelling triade door facilitator

q Onderzoekende dialogen met een brede scope à
– op gedrag en resultaten
– op gevoelens 
– op motieven
– op aannamen en idealen
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Triade: dialoog tussen 3 leraren

Verdiepen en verbreden van reflectie  (Kelchtermans, 2007) 

– Wat verwachtte je?  à aannamen en vooronderstellingen
– Wat laat de videofeedback je zien? 

à werkelijke lespraktijk
– Wat weet je over andere perspectieven op deze lespraktijk? 

à leerling perspectief?  Theoretische noties?
– Welke opvattingen van jou spelen hierbij een rol? 

à overtuigingen

– Wie ben je of wie wil je worden als leraar? 
à professionele identiteit

– Hoe verhouden deze verschillende aspecten zich tot elkaar?
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‘De LIFT’ :  samen onderzoeken in peercoach gesprekken over… 
* Geobserveerde realiteit (video)                 eigen aannamen / vooronderstellingen
* Open vragen  om reflecties te verdiepen en te verbreden

Technisch-instrumenteel
wat ging goed? wat kan beter?

Ego-perspectief 
doen – voelen – willen - denken

Leerling-perspectief
doen – voelen – willen - denken

Morele en politieke noties
wat is het beste voor deze leerling?
wie/wat heeft invloed op je mogelijkheden?

Eigen subjectieve onderwijstheorie
wat is jouw idee over wat en hoe het werkt ?

Professionele identiteit:
• zelfbeeld
• zelfwaarde gevoel
• beroepsmotivatie
• taakopvatting
• toekomstperspectief

© Rita Schildwacht
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Pauze

Heeft iedereen een voorlopig ruw idee over 
wat een videoclub is?
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Deel 2.   Waarom videofeedback?

Reflecties zijn gebaseerd op 

wat en hoe de leraar zich herinnert …
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Wat heb je gezien?
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Opbrengsten van dialogen met video feedback

De ontwikkeling van ‘Professional Vision’ (Goodwin, 
1994)

Capacity for noticing (Sherin, 2007) à

– Selectieve aandacht in complexe situaties = 
Spontane en selectieve waarneming en inzichten van de leraar

– Kennis-gebaseerd-redeneren = 
Het vermogen tot reflecteren en redeneren op datgene wat is 
waargenomen en geïnterpreteerd gebaseerd op  zijn persoonlijke 
professionele kennisbasis
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Deel 3:   zij-sprongetje over techniek:
do’s and don’ts
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Techniek:  Vuistregels

• Zorg voor toestemming

• Zorg voor een veilige leeromgeving
– Rechtdoen aan de werkelijkheid in de klas
– Eigenaarschap van de video-opnamen

• Start met filmen vanaf het moment dat de 
leerlingen de klas binnen komen

• Focus op interacties en patronen

• Geluid !!!
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§ Wat wil je met deze leraar
bespreken?

• Wat zou je eerste vraag zijn aan
deze leraar?

Video-opname van een les (Fragment)

Deel 4.  
Hoe kun je peer coach dialogen structureren?
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Merid-model (Crasborn & Hennissen, 2010)

initiator Imperator

encourager advisor

Active 100%

Reactive 100%

Directive
100%

Non-directive
100%
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4 fragmenten uit 
verschillende dialogen

Wat valt je op in deze 
dialogen?
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Merid-model (Crasborn & Hennissen, 2010) 28



Als een collega aan moet 
geven wat jouw stijl van 
begeleiding is, 
hoe zou die jou 
beschrijven/beoordelen? 
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Oefenen van peer coach dialogen

Stap 1:

Denk voor jezelf terug aan een 
incident of een werk-gerelateerd 
probleem dat je onlangs ervaren 
hebt.
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Practising peer coach dialogues

Stap 2  In drietallen:

q Vorm een groepje van 3 en verdeel rollen
(coachee, peer coach, observant).

q Start een peer coach dialoog:
§ Denk aan de beperkingen van de rol als 

peer coach
§ Schrijf de observaties gestructureerd op 

q Bespreek je observaties en je ervaringen na
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Belang van videoclub als leergemeenschap
(vgl ook Bolhuis et al., 2010)

• Ontdekken van beperkingen of fouten in eigen begrip of praktijk

• Delen van ervaringen en opbouw van een gemeenschappelijke 
kennisbasis

• Starters kunnen profiteren van de kennis van anderen

• Inspireren, synernergie en kruisbestuiving van ideeën en ervaringen

• Teambuilding 

• Innoveren: kritisch onderzoeken en bijstellen van impliciete 
aannamen en overtuigingen
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Enkele conclusies mbt peercoaching

Moeilijker dan gedacht

Belang van een veilige leeromgeving waar fouten mogen worden gemaakt:
• Non-hierarchische , niet-evaluatieve opzet
• Wederzijds
• Iedereen is lerend
• Managers en expert-leraren als model

Wel/niet zelf samenstellen van groepjes (triad)

Heterogene groepssamenstelling

Monitoren van triads en tussentijds wijzigen bij problemen

Belang van trainen van vaardigheden

Belang van rol van de observant / procesbewaker
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Enkele conclusies mbt videofeedback

• Doorbreekt de ‘public loneliness’ van het leraarsberoep en rijke bron 
voor verschillende vormen van leren

• Bouwt aan een leergemeenschap en een gemeenschappelijke taal door 
het delen van praktijken 

• Activeert kennis en stimuleert analyses van eigen lespraktijken 
(professional vision)

• Persoonlijke verhalen  en video-opnamen zijn erg overtuigend voor 
leren van elkaar

• Beginnende en ervaren leraren reageren verschillend op videofeedback

34



Enkele conclusies mbt eigenaarschap leerdoelen

Belangrijk: leraar moet niet alleen de controle over het 
leerdoel krijgen, maar vooral ook houden 
(training van peer coach)

Verplichte deelname
– Kan niet passen bij stadium in iemands persoonlijk of 

professioneel leven
– Niet actief ‘taking agency’  belemmert, en werkt ook door 

in de rol als peercoach

Expert of manager als voorbeeld à iedereen is lerend
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Dank u wel!
Rita Schildwacht

m.schildwacht@fontys.nl
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