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Het project Begeleiding Startende Leraren is opgezet om 
startende leraren te ondersteunen in hun professionele 
ontwikkeling en hun ingroei  in de school en om uitval uit het 
beroep te voorkomen. Het ministerie van OCW ondersteunde 
daarom de opzet van begeleidingstrajecten, die in samenwerking 
tussen lerarenopleidingen en scholen uitgevoerd werden. Er zijn 
negen regionale BSL-projecten opgezet, waaraan 21 leraren-
opleidingen van universiteiten en hogescholen hebben 
meegedaan. Een van de projecten is het BSL-project Tilburg 
voor de regio Midden- en West-Brabant en Zeeland. De 
Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) en Fontys 
Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) hebben gezamenlijk gewerkt 
aan de ontwikkeling van begeleidingstrajecten. Bij het project 
was een groot aantal scholen betrokken van de academische 
opleidingsscholen in de regio, te weten AOS Midden-Brabant, 
AOS West-Brabant en de Zeeuwse AOS (ZAOS).

SCHOLEN 

27

STARTENDE LERAREN 

147

COACHES  

70

Introductie



In het project is vooral ingezet op de professionalisering van 
coaches/begeleiders van startende leraren. In de eerste plaats 
zijn trainingen Coaching met Videofeedback opgezet en 
gegeven; een basistraining en een verdiepende training. Een 
groot aantal coaches in de regio hebben de training gevolgd en 
maken gebruik van de geleerde vaardigheden bij de begeleiding 
van beginnende leraren. Ten tweede worden scholen 
ondersteund bij het opzetten van trajecten Videoclub: groepjes 
van beginnende en meer ervaren leraren werken hierin samen 
aan de eigen professionalisering met gebruikmaking van 
videobeelden. Ten derde zijn er voor startende leraren 
masterclasses georganiseerd waarin zij inspiratie konden 
opdoen en zich konden verdiepen in thema’s als Omgaan met 
diversiteit, Professionele identiteit, en Leer te motiveren. 

MASTERCLASSES 

COACHING MET 
VIDEOFEEDBACK 

TRAJECT VIDEOCLUB  

Een terugblik



De effecten van de begeleiding op de 
ontwikkeling van startende leraren zijn 
landelijk onderzocht door de Rijksuniversiteit 
Groningen (RUG). Uit de eerste resultaten van 
dit onderzoek waaraan 3035 beginnende 
docenten deelnamen blijkt dat zij een groei op 
pedagogisch-didactisch handelen (zoals 
gemeten met het ICALT observatie-instrument) 
doormaken. Het beginniveau is voor 2/3 deel 
van de startende leraren voldoende; basis-
vaardigheden worden beheerst. Meer complexe 
vaardigheden, zoals het afstemmen op 
verschillen en het aanleren van leerstrategieën 
zijn gemiddeld genomen minder goed 
ontwikkeld. Starters vanuit de tweedegraads 
opleidingen beginnen vaak op een hoger niveau 
dan starters vanuit de eerstegraads op-
leidingen, maar deze laatsten  zijn na drie jaar 
op hetzelfde niveau.  

De begeleiding lijkt ook afgestemd te worden 
op de behoeften van startende leraren. Zo werd 
vastgesteld dat leraren met een laag startniveau 
veel begeleiding kregen. Het maatwerk in de 
begeleiding vertaalt zich ook weer in grotere 
effecten voor deze leraren. De sterkste groei in 
pedagogisch-didactische vaardigheden werd 
vastgesteld voor leraren met een laag start-
niveau, voor vrouwen en voor eerstegraads 
docenten. Van alle beginners blijkt uiteindelijk 
slechts 7 procent het gewenste basisniveau niet 
te halen na drie jaar. 

Landelijk onderzoek RUG



Ook de startende leraren in het eerste cohort 
van onze regio hebben een groei in pedagogisch-
didactische vaardigheden doorgemaakt. In de 
tabel op de volgende pagina wordt deze groei in 
het eerste jaar van hun begeleiding aangegeven. 
Er blijkt groei plaats te vinden op alle domeinen 
van het pedagogisch-didactisch handelen 
(volgens het ICALT observatie-instrument). Op 
de basisvaardigheden (stimulerend leerklimaat, 
efficiënte lesorganisatie en duidelijke instructie) 
is het aanvangsniveau al hoog, maar vindt ook 
g r o e i p l a a t s . O p d e m e e r c o m p l e x e 
vaardigheden (activerende les, afstemmen op 
verschillen en leerstrategieën aanleren) ligt het 
aanvangsniveau duidelijk lager. Ook op deze 
vaardigheden wordt vooruitgang geboekt in het 
eerste jaar.  

Landelijke conferentie als afsluiting 
Op 5 juni 2019 wordt het BSL-project afgesloten 
in een landelijk congres ‘Van ambities naar 
échte impact!’ georganiseerd door het ‘Platform 
Samen opleiden en Professionaliseren’ in 
samenwerking met het BSL-project (Spant! 
Bussum, aanmelden via site van Het Platform). 
Op deze conferentie zal Michelle Helms-Lorentz 
nader ingaan op de eerste resultaten van het 
landelijk onderzoek. Daarnaast zullen alle 
regio’s vertegenwoordigd zijn met een bijdrage 
en worden er twee publicaties gepresenteerd: 
een uitgebreide informatiebrochure en een 
prakti jkgericht onderzoeksboek. Beide 
publicaties zullen tevens verspreid worden op 
de scholen in onze regio, die bij het BSL-project 
betrokken waren en zijn. 

Landelijk onderzoek RUG



 
Aantal 
starters 
Tilburg

Gemiddelde 
score start 
schooljaar

Gemiddelde 
score einde 
schooljaar

Effect 
BSL 
Tilburg

Effect BSL 
landelijk

  Stimulerend leerklimaat 35 3,12 3,43 0,67 0,37

  Efficiënte lesorganisatie 35 2,91 3,09 0,35 0,41

  Duidelijke instructie 35 2,69 2,98 0,63 0,43

  Activerende les 34 2,22 2,61 0,75 0,40

  Afstemmen op 
verschillen 

35 1,68 1,88 0,35 0,25

  Leerstrategieën 
aanleren 34 1,80 2,06 0,43 0,23

  Betrokkenheid leerlingen 35 2,84 3,05 0,38 0,25

Tabel 1. Ontwikkeling van pedagogisch-didactische vaardigheden (ICALT-domeinen, 
schaal van 1-4) van startende leraren in cohort 1 van BSL-Tilburg en BSL-landelijk. 



In onze regio heeft het BSL-project ingestoken 
op het ondersteunen van scholen bij het zelf 
vormgeven van hun inductietraject. We 
hebben veel aandacht besteed aan het verder 
p r o f e s s i o n a l i s e r e n v a n b e g e l e i d e r s /
schoolcoaches en aan het gebruik van 
videofeedback als een krachtig middel om de 
ontwikkeling van de beginner te versnellen. 
De dialoog over opnamen uit de eigen 
schoolpraktijk met een begeleider, geeft voor 
een beginner de aanzet tot het verbreden en 
verdiepen van diens reflectie. Om dit goed te 
kunnen doen is het nodig dat begeleiders 
verschillende coaching stijlen ontwikkelen, 
zodat ze hun ondersteuning kunnen 
aanpassen aan de individuele behoeften van 
de starter. De basis- en verdiepingstraining 
Coachen met Videofeedback leert begeleiders 
effectieve gesprekken te houden waarbij 
gebruik gemaakt wordt van de rijkdom van 

videofeedback. Deze trainingen zijn de 
afgelopen jaren aan alle deelnemende scholen 
aangeboden. Begeleiders uit de school 
kwamen samen op Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg om van en met elkaar te leren en 
inmiddels zijn al meer dan 100 begeleiders uit 
scholen uit Noord-Brabant en Zeeland 
geschoold in Coachen met Videofeedback. 

Train de trainer benadering 
In het eerste jaar hebben startende leraren 
vooral behoefte aan individuele onder-
steuning. In het inductieprogramma zetten we 
dan ook in op individuele begeleiding in de 
vorm van Coaching met Videofeedback (zie 
figuur 1). Onze regionale aanpak binnen het 
BSL-project kunnen we kenschetsen als een 
‘train de trainer’ benadering. 

Stimuleren van groei bij beginner en begeleider: 
Trainingen ‘Coachen met Videofeedback’



Figuur 1. Begeleiding van startende leraren in het eerste jaar 
via Coaching met Videofeedback.

Lerarenopleiders bieden training en begeleiding 
aan coaches/begeleiders van startende leraren in 
de school. Na het volgen van de trainingen 
bieden de coaches op hun beurt ondersteuning 
aan de startende leraren op hun school. In het 
eerste jaar van het inductieprogramma is de 
coaching van startende leraren gericht op directe 

werkbegeleiding, survival en het vergroten van 
de weerbaarheid van de startende leraar. Bij de 
begeleiding blijkt video een krachtig instrument 
te zijn. Het terugkijken van beelden zorgt voor 
focus/gedeelde referentie in het gesprek tussen 
coach en coachee en beelden zetten aan tot 
reflectie over het eigen gedrag. Coaching met 



Basis- en verdiepingstraining Coachen 
met Videofeedback 

De training Coaching met Videofeedback 
bestaat uit twee delen: een basistraining en een 
verdiepende training. Iedere cursus bestaat uit 
drie trainingsbijeenkomsten en een intervisie-
bijeenkomst verspreid over een half jaar. In de 
basiscursus wordt vooral ingegaan op 
basistechnieken rond coachen en het gebruik 
van video als feedbackmiddel. In de ver-
diepingscursus wordt gewerkt aan het verbreden 
van basistechnieken coachen met videofeedback 
met de nadruk op het verdiepen van leervragen 
in coachgesprekken en het in de begeleiding 
zichtbaar maken en uitbouwen van leer-
processen. 
In de bijeenkomsten komen technieken voor het 
maken van video-opnames in de klas aan de 
orde en wordt ingegaan op het analyseren van 
video-opnames. Daarnaast worden vuistregels 
voor individuele coachgesprekken met 
videofeedback besproken. Iedere deelnemer 
maakt video-opnamen van een coachgesprek 
met een starter waarbij gebruik gemaakt wordt 

van videofeedback. In de bijeenkomsten gaan de 
deelnemers in kleine groepjes aan de slag met 
het analyseren van de opnamen van eigen 
coachgesprekken. Er worden extra hulp-
middelen aangeboden bij de analyses, zoals De 
lift (zie pagina 19/20).  
De intervisiebijeenkomst vindt enkele maanden 
later plaats. Tijdens deze bijeenkomst gaan de 
deelnemers met elkaar in gesprek over hun 
coachingspraktijk en de rol die videocoaching 
daarin gekregen heeft. Daarnaast wordt 
ingegaan op de inbedding van de videocoaching 
in de eigen schoolorganisatie.  
De cursus combineert praktisch werken met 
theoretische verdieping. In de bijeenkomsten 
wordt gewerkt met eigen materiaal en geleerd 
met behulp van opnamen van coachgesprekken 
van de deelnemers zelf. De deelnemers maken 
opnames van hun coachgesprekken met 
startende leraren en analyseren de gesprekken 
gezamenlijk in relatie tot de eigen leervragen. 
Uitgangspunt is dat de deelnemers boven-
schools leren van en met elkaar, met onder-
steuning vanuit expertise van de leraren-
opleiding. 



In de cursussen is sprake van een dubbelslag in 
het werken met videofeedback: zowel de 
lesopnames van de startende leraar als de 
opnames van de eigen coachgesprekken (met de 
startende leraar) worden gebruikt als middelen 
om te leren en te groeien in de eigen praktijk. In 
het gesprek tussen coach en startende leraar 
wordt de videofeedback gebruikt om de 
leervragen van de starter te bespreken. In de 
training met coaches onderling worden de 
opnames van de coachgesprekken gebruikt om de 
leervragen van de coaches aan bod te laten 
komen.  

Praktijkervaringen met de coachtraining 
Coaches waardeerden de cursus Coaching met 
Videofeedback over het algemeen hoog. Men 
vond de praktische insteek goed en het feit dat 
het cursusmateriaal gebaseerd is op onderzoek en 
ervaringen uit het werkveld. Ook werd het 
werken met eigen materiaal (video-opnames van 
lessen van startende leraar en video-opnames van 
coachgesprekken) als nuttig ervaren.  
De dubbelslag hierin, het werken met leervragen 
van de startende leraren in de coaching en het 
werken aan de eigen leervragen op het gebied van 

coaching, werd positief ervaren. Het bij elkaar in 
de keuken kijken en uitwisselen van kennis en 
ervaringen, werd ook als positief punt benoemd. 
Bij het opleiden voor coachen met videofeedback 
is gekozen voor twee cursussen (basis en 
v e r d i e p i n g ) v a n t e l k e n s s l e c h t s v i e r 
bijeenkomsten om niet een te groot tijdsbeslag te 
leggen bij de deelnemers.  Nadeel hiervan was 
wel dat sommige deelnemers de cursus vol of 
overladen vonden;  er moest veel gebeuren in een 
klein aantal bijeenkomsten. 



Opbrengsten voor coaches 
De cursus is nadrukkelijk gericht op de 
professionalisering van coaches. Tijdens de 
cursus leren de coaches niet alleen van de 
begeleider van de lerarenopleiding, maar ook 
van elkaar. De deelnemers hebben na afloop van 
de cursus aangegeven wat de leeropbrengsten 
voor henzelf waren. Leerervaringen van coaches 
liggen op het terrein van doorgroei in de 
coachrol (inzicht in de eigen coachrol, een 
krachtiger rol innemen, minder sturend 
coachen, een duidelijkere rol binnen de school) 
en coachvaardigheden (belang van luisteren, 
juiste vragen stellen, uitgaan van de leervraag 
van de starter, focus op wat werkt).  
De coaches doen in de cursus vaardigheden op 
die direct te maken hebben met het gebruik van 
videobeelden bij lesobservaties van startende 
leraren. Het werken met videobeelden wordt 
verhelderend, waardevol en effectief/doelmatig 
genoemd. De videobeelden geven houvast bij de 
nabespreking, het maakt de bespreking 
concreter en leerzamer en zet aan tot reflectie/
zelfsturing.  

Enkele nadelen werden ook benoemd, zoals 
technische problemen en het feit dat beeld ook 
(te) confronterend kan zijn. Daarnaast doen de 
coaches vaardigheden op die te maken hebben 
met het gebruik van beelden bij de nabespreking 
met de startende leraar. Het omgaan met de 
videobeelden, het destilleren van de leervraag 
van de starter en het geven van op ontwikkeling 
gerichte feedback zijn daarvan onderdelen die in 
de cursus geoefend worden.  
De videobeelden stimuleren het leerproces van 
de coaches. Ze zetten aan tot reflectie op de 
behoeften van de starter, maar ook tot reflectie 
op de eigen rol als coach. Coaches krijgen door 
de videobeelden inzicht in hun manier van 
coachen en de manier waarop ze coach-
gesprekken voeren. Regelmatig zien coaches in 
de videobeelden en de bespreking daarvan, dat 
ze (te) sterk sturend zijn, snel adviezen gaan 
geven en direct in oplossingen denken. Een 
leerpunt voor velen is dan ook dat ze het 
eigenaarschap meer bij de startende leraar zelf 
leggen en zijn/haar leervraag centraal stellen. 



Opbrengsten voor startende leraren 
In deze train-de-trainer benadering is het doel 
dat de effecten bij de coaches hun weerslag 
vinden bij de startende leraren. Als coaches 
professionaliseren, kunnen zij startende leraren 
beter begeleiden, wat op zijn beurt leidt tot 
professionele groei van de starter. We hebben 
zowel coaches als startende leraren zelf 
gevraagd wat de opbrengsten zijn voor starters.  
De coaches die de training gevolgd hebben, 
gaven aan dat ze hun manier van coaching 
konden vernieuwen door de geleerde vaardig-
heden in te zetten. De vernieuwde manier van 
coachen leidde volgens hen tot opbrengsten bij 
de startende leraren.  
De vernieuwde manier 
van coachen bleef ook bij 
de startende leraren niet 
onopgemerkt. Ook zij 
drukten waardering uit 
voor de begeleiding met 
videofeedback.  

Toepassing in de praktijk 
De deelnemers aan de cursus zeggen nagenoeg 
allemaal dat ze willen blijven werken met het 
geleerde uit de cursus. Ze blijven videobeelden 
gebruiken in hun begeleiding met startende 
leraren. Daarnaast zeggen ze ook de geleerde 
gesprekstechnieken, zoals het stellen van open 
vragen, te blijven inzetten. Evenals voor 
startende leraren, is ook voor coaches het 
persoonlijk contact met de starter een van de 
centrale punten van hun begeleidingspraktijk. 
Zij ervaren dat het persoonlijk contact versterkt 
als er wederzijds vertrouwen en een veilige 
sfeer is in de begeleidingsmomenten.  
In de evaluatie van de training hebben de 
deelnemers ook verbeterpunten aangegeven. 
Zoals eerder gezegd, werd de cursus door 
sommigen als overladen gezien. Zij pleitten 
voor een extra bijeenkomst waarin vooral op de 
technische aspecten van het werken met video 
ingegaan zou kunnen worden. Dit maakt in de 
andere bijeenkomsten meer ruimte vrij voor 
inhoudelijke diepgang en theorie.  



Conclusie 
De uitvoering van de training heeft duidelijk 
gemaakt dat coaches – ook degenen met al veel 
coachervaring - baat hebben bij het analyseren 
van de eigen coachgesprekken en het oefenen 
van gespreksvaardigheden. In de training 
hebben zij ervaring opgedaan met andere rollen 
dan zij gewend waren en hebben daarmee hun 
coachingsrepertoire kunnen uitbreiden. Dit 
geeft hen meer mogelijkheden om te variëren in 
de rol die ze innemen in het gesprek en daarmee 
beter in te spelen op de behoefte van de 
startende leraar. De vraag rond coachrollen is 
dan ook niet zozeer een vraag naar de ‘beste’ rol, 
want er bestaat waarschijnlijk niet één rol die 
voor iedereen onder alle omstandigheden de 
beste is. Het gaat meer om het kiezen van de 
beste coachrol die past bij een bepaalde 
coachee, onder bepaalde omstandigheden of 
voor een bepaalde vraag. De cursus Coaching 
met Videofeedback geeft coaches mogelijkheden 
om hun repertoire van coachrollen uit te 
breiden en daarmee beter te kunnen inspelen op 
de behoeften van elke individuele startende 
leraar. 

Theoretische achtergrond 
Voor theoretische achtergronden over de kracht van video 
en videofeedback, zie: 
‣ Gaudin, C. & Chaliès, S. (2015). Video viewing in teacher 

education and professional development: A literature 
review. Educational Research Review, 16, 41-67. 

‣ Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The power of 
feedback. Review of Educational Research, 77( 1),  81–
112. 

‣ Sherin, M. G., & Russ, R. S. (2014). Making sense of 
teacher noticing via video. In B. Calandra, & P. Rich 
(Eds.), Digital video for teacher education: Research 
and practice, pp. 3-20. New York: Routledge. 

‣ Schildwacht, R. (2017). Professional development of 
beginning and experienced teachers. Paper 
presentation. Dubrovnik: ATEE-conference  23-25 
October 2017.



Wat coaches zeggen

De opnames van de nagesprekken 
hebben mij veel over mijn eigen rol als 
coach doen inzien: hoe sturend ik kan 
zijn, hoe suggestief mijn vragen soms 
zijn, hoe hulpeloos ik me kan voelen 
enz. Ook dan is de camera een 
meedogenloos registratiemiddel.

Ik kies vaker voor het gebruik van 
video en het nabespreken met 
behulp van beeldmateriaal. 
Voorheen was dit vooral een 
middel wanneer zaken niet goed 
liepen, maar inmiddels is het 
gebruik algemener en zeker ook 
bedoeld om positieve ervaringen 
te bespreken. 

Het lijkt dat de beginnende 
docent hierdoor 
zelfbewuster, meer 
zelfsturend in zijn/haar eigen 
begeleiding staat. Hij/zij 
houdt meer de regie in eigen 
handen. Dat is prima. 

Videofeedback is voortaan 
een vast stuk gereedschap in 
mijn begeleidingspraktijk 
geworden.



Het belang van professionalisering op de 
werkplek wordt breed gedragen. Gezocht 
wordt naar allerlei vormen van professionele 
leergemeenschappen waarin aankomende, 
beginnende en meer ervaren leraren kunnen 
leren van en met elkaar in de eigen school. In 
het BSL-project in Noord-Brabant en Zeeland 
is een strategie ontwikkeld voor het opzetten 
van een intergenerationele leergemeenschap 
in de school waarin (student-, beginnende en 
meer ervaren) leraren in kleine groepjes video-
opnamen van eigen lespraktijken gemeen-
schappelijk analyseren en bespreken: de 
Videoclub. Het gaat hierbij om het versterken 
van een professionele, onderzoekende houding 
waarin iedere leraar ondersteund wordt om 
met een open onderzoekende blik zijn eigen 
lespraktijk te analyseren en met zijn collega’s 
in gesprek te gaan over eigen ervaringen, 
resultaten, vooronderstellingen en (gemeen-
schappelijke) idealen als leraar.  

De dialoog gebeurt in kleine videowerk-
groepjes van drie leraren (liefst beginnende én 
meer ervaren) met behulp van duidelijk 
omschreven wisselende rollen waarbij leraren 
elkaar helpen door vanuit de op video 
geregistreerde werkelijkheid in gesprek te 
gaan over hun onderwijs. Ze helpen elkaar 
door door te vragen en de ander aan het 
denken te zetten. Hiervoor gebruiken ze de 
hulpkaart ‘DE LIFT’. Dit instrument helpt om 
tijdens de dialoog vanuit verschillende 
dimensies door te vragen: op geregistreerde 
versus beleefde werkelijkheid, op emoties die 
een rol spelen, op analyses vanuit ver-
schillende perspectieven (ego, leerling, 
theoretische noties), op gemaakte keuzes en op 
achterliggende aannamen, vooronder-
stellingen, idealen en belangen.  

Collegiaal leren in een videoclub



De verschillende kleine videowerkgroepjes in de 
school komen daarnaast gedurende het 
schooljaar een aantal keren bij elkaar in 
gemeenschappelijke trainings- en uitwisselings-
bijeenkomsten. De leraren  leren daar hoe ze 
elkaar kunnen ondersteunen en hoe zij hun 
collega in hun videoclubje kunnen helpen 
reflecteren door de juiste vragen te stellen. In 
een gemeenschappelijke slotbijeenkomst 
worden resultaten van eigen onderzoekjes en 
leerprocessen gedeeld en gevierd.  

Een videoclub 
Ieder videoclubje bestaat uit drie leraren die 
met elkaar in gesprek gaan over hun onderwijs. 
Zij gebruiken hierbij video-opnamen uit eigen 
klassen en het gesprek wordt gestructureerd 
met behulp van wisselende rollen en hulp- 
kaarten. Iedere leraar is in de Videoclub 
eigenaar van het eigen leerproces. Dat betekent 
dat iedereen ondersteund wordt en groeit maar 
dat de leraar daarbij zelf zijn leervraag kiest. 
Leerdoelen kunnen dus verschillen tussen de 
leraren onderling, evenals start- en eindpunt 
van het leerproces. Om als drietal elkaar goed te 

kunnen ondersteunen in de videoclub moeten 
leraren geschoold worden voor hun rol als peer 
coach. In de videoclub gaan de leraren 
zelfstandig aan de slag zonder begeleider met 
behulp van drie wisselende rollen: (a) de leraar 
die zijn video-opname binnenbrengt, (b) de 
peer-coach die zich richt op doorvragen en 
verhelderen en (c) de procesbewaker die zich 
richt op het proces en de rol van de peer-coach. 
Kern is dat de leraar steeds zelf eigenaar is van 
zijn eigen ontwikkeling. Hij bepaalt welke 
opnamen hij wil bespreken en hij bepaalt aan 
welke leervraag hij wil werken. De peer-coach 
gaat uit van die leervraag, vraagt door en stelt 
reflectieve vragen, waarbij hij de input van de 
hulpkaart ‘De Lift’ kan gebruiken. Het gaat 
erom de leraar zélf te stimuleren om zijn 
handelen te analyseren en hierop te reflecteren 
en om zijn eigen leren te sturen. Daarom 
probeert de peer-coach zich te onthouden van 
het geven van eigen oordelen of het snel geven 
van adviezen. De derde rol, de rol van de 
procesbewaker, is een essentiële rol.



Door zijn aanwezigheid en zijn focus op het 
proces en op de peer-coach stimuleert hij deze 
om in zijn rol te blijven (d.w.z. professionele 
reflectie stimuleren door doorvragen). Het 
voorkomt dat de dialoog ontspoort in een 
vrijblijvend gesprek tussen collega’s waarbij 
vooral ervaringen worden uitgewisseld (“dat heb 
ik ook!”) en een snelle uitwisseling van eigen 
‘tips and tricks’.  
Scholen in onze regio zijn in de afgelopen jaren 
aan de gang gegaan om videoclubs in hun school 
op te zetten. Vanuit de lerarenopleiding werd 
aan iedere deelnemende school ondersteuning 
aangeboden bij het op maat maken van de 
videoclub passend bij de eigen schoolcontext. 
Hierbij kon de school zelf aangeven in welke 
mate men hierbij ondersteuning wenste. Scholen 
konden kiezen voor een inscholingsdag. Daar 
werden de belangrijkste ontwerpprincipes voor 
succes toegelicht en allerlei concreet uitgewerkte 
hulpmaterialen aangeboden en doorgesproken 
met de begeleider(s) in de school.  
Scholen konden in plaats daarvan ook kiezen 
voor een begeleiding- en ondersteuningstraject 
gedurende langere tijd, waarbij de gemeen-
schappelijke trainingsbijeenkomsten aan de 

hand van de opgedane ervaringen steeds samen 
tussentijds bijgesteld en op maat vorm gegeven 
werden. Als laatste bestond een mogelijkheid 
voor een intensieve vorm van samenwerking 
waarbij lerarenopleiding en school gedurende 
het schooljaar het gehele traject samen 
vormgaven én samen uitvoerden in de school. 

Hulpkaart ‘De Lift’ 

Leraren worden getraind voor hun rol als peer-
coach en krijgen ook concrete hulpmiddelen 
voor het stellen van verdiepende vragen. Een 
van de instrumenten is een hulpkaart genaamd 
‘DE LIFT’ (zie volgende pagina). Met behulp van 
deze hulpkaart heeft iedere peer-coach een 
overzicht van verschillende perspectieven en 
ingangen die hij kan gebruiken bij het stellen 
van verhelderende en verdiepende vragen. Het 
gaat daarbij zowel om het onderzoeken en 
vergelijken van de op de video geregistreerde 
‘werkelijkheid’ en de ‘werkelijkheid’ zoals de 
betrokkene die heeft beleefd en zich herinnert.



Daarnaast gaat het er ook om de praktijk te 
onderzoeken vanuit verschillende perspectieven, 
niet alleen het eigen perspectief maar ook dat 
van de leerlingen. De eigen praktische 
kennisbasis wordt gelegd naast die van collega’s 
of naast de theoretische kennisbasis van het 
beroep. Het gaat er ook om eigen reflecties te 
verbinden met achterliggende morele of 
schoolpolitieke noties en met de eigen 
professionele identiteit, opvattingen over de taak 
als leraar, idealen voor het onderwijs en met 
visies op de eigen ontwikkeling als professional.  
De peer coach stelt verdiepende vragen en 
gebruikt hierbij die aspecten van De Lift die op 
d a t m o m e n t r e l e v a n t z i j n v o o r h e t 
gemeenschappelijk reflecteren. Voor de peer-
coachrol is het echter  minstens zo belangrijk dat 
hij andere dingen juist niet moet doen, zoals het 
geven van eigen oordelen of (ver)oordelingen 
(‘hé zeg, gaat dat altijd zo rommelig bij jou?’), of 
eigen analyses en oplossingen (‘je moet gewoon 
een beetje humor in je les stoppen’ of ‘ik doe dan 
altijd….’), of het niet serieus nemen van de 
leervraag van de ander (‘och, dat hebben we 
allemaal weleens’ of ‘ik vond het wel een goede 
les hoor, helemaal geen probleem’). Waar een 

peer-coach ook voor moet oppassen is wat in een 
normaal gesprek heel vaak gebeurt: het 
overnemen van het gesprek waardoor het ineens 
niet meer over mijn vraag en mijn ervaringen 
gaat, maar over de vraag en/of ervaringen van de 
ander (‘ach, dat lijkt op wat ik laatst meemaakte 
in de les met klas 4a….’). Het allerbelangrijkste 
voor de peer-coach is om gefocust te blijven op 
de ander en zijn leervraag en op hoe hij als peer 
coach hem kan helpen om te reflecteren en zijn 
eigen oplossingen te vinden. En dat blijkt in de 
praktijk geen sinecure. 

Figuur 2:  De lift, Schildwacht, 2012 



Lessen uit de praktijk 
Wat betreft de keuze voor deelnemers maakten 
scholen bij het opzetten van de videoclub 
verschillende keuzes. Scholen die deelnamen aan 
het BSL-project en begonnen met de videoclub 
betrokken in ieder geval alle (tweedejaars) 
beginnende docenten. Daarnaast nodigden deze 
scholen ook meer ervaren leraren uit om aan de 
videoclub deel te nemen. Dit laatste ging met 
wisselend succes. Weinig ervaren leraren 
meldden zich spontaan aan en de meeste namen 
pas deel nadat zij persoonlijk hiervoor 
uitgenodigd werden.  
In onderzoek naar het functioneren van de 
videoclub rapporteerden leraren allerlei 
opbrengsten die gekoppeld waren aan hun 
persoonlijke leerdoel, bijvoorbeeld een beter 
inzicht in het gedrag van de leerlingen, of beter 
gemotiveerde leerlingen, of een beter leer-
klimaat, of meer structuur en planning van 
lessen, of een beter inzicht in waar hij als leraar 
naar toe wil groeien in zijn lesgeven. Daarnaast 
leerden de leraren ook als collectief. Ze leerden 
over eigen en elkaars onderwijsaanpakken en 

deden ideeën op. Ze voelden zich meer 
verbonden met elkaar en zagen problemen meer 
als gemeenschappelijk aan het beroep verbonden 
uitdagingen (in plaats van persoonlijk falen). Ze 
ontwikkelden met behulp van de videobeelden 
een meer gemeenschappelijke taal, bijvoorbeeld 
‘bedoelen we eigenlijk wel hetzelfde als we 
spreken over actief leren in de les? Is in deze les 
niet meer sprake van actief werken in plaats van 
actief leren?’ De leraren rapporteerden ook dat 
ze veel gehad hadden aan de verworven coach- 
en gespreksvaardigheden en dat ze die geleerde 
vaardigheden ook in andere professionele werk-
situaties gebruikten zoals bij oudergesprekken of 
bij het lesgeven. Ze gingen bijvoorbeeld meer 
doorvragen en leerlingen stimuleren om zelf na 
te denken en antwoorden te vinden. 



De leraren die deelnamen aan dit traject waren 
over het algemeen heel positief over wat de 
videoclub hen had opgeleverd. Video materiaal 
als input wordt hoog gewaardeerd, omdat 
“herinnering beperkt is”, de videoclub geeft je 
een moment van ‘verstilde tijd’ om eens stil te 
staan bij wat deze beelden je vertellen. Leren in 
de videoclub vindt op veel niveaus plaats. 
Leraren leren niet alleen m.b.t. de eigen 
leervraag en de gesprekken over de opnamen in 
de eigen klas, maar daarnaast wordt er ook 
geleerd in de rollen als peer-coach en 
procesbewaker. Men doet ook veel ideeën op 
door het observeren van de video-opnamen van 
collega’s en de dialoog met hen over hun 
beweegredenen en overtuigingen.  
Een beginnende leraar verwoordde het als: 

Als negatieve kanten van de videoclub meldden 
docenten dat de videoclub veel tijd kost en 
binnen de school vaak toch beperkt gefaciliteerd 
is. Ook werd niet op iedere school even veel 
betrokkenheid van het management ervaren. 
Toch sloeg de balans voor de meeste beginnende 
leraren positief uit en vonden ze het traject 
waardevol en hun tijdsinvestering zinvol 
besteed. 

Conclusie 
In een videoclub leren leraren snel door 
observeren, experimenteren en analyseren. 
Maar alleen het bekijken van video-opnamen is 
niet genoeg. Het gebruik van protocollen tijdens 
het bespreken van video-opnamen helpt om 
valkuilen te vermijden zoals het te snel trekken 
van (foute) conclusies en het niet waarnemen en 
daarom niet werken aan echte zwakke punten in 
het lesgeven. Andere gevaren zijn een gebrek 
aan voldoende onderzoekende houding 
waardoor mogelijke kansen, oplossingen en 
consequenties over het hoofd gezien worden, of 
d a t c o n c l u s i e s g e b a s e e r d w o r d e n o p 
overtuigingen in plaats van op waarnemingen.

“Ik heb nu een professionele houding 
waarbinnen ik problemen kan aanpakken, 
een structuur om problemen aan te pakken 

die ik ook zelf kan ondernemen in de 
toekomst, maar ik heb ook een bak met 

ideeën en werkvormen die ik volgend jaar 
kan gebruiken.”



Een haastig proces kan contra-productief werken. 
Een echt onderzoekende houding moet de 
klassenpraktijk analyseren en daarbij niet alleen 
focussen op ‘wat werkt?’ en de resultaten van een 
bepaalde onderwijsstrategie. Hiervoor is ook 
belangrijk na te denken over ‘wat zou kunnen 
zijn?’ en proberen dat te bereiken. 
Gesprekken in een videoclub over het ‘wat’ en het 
‘waarom’ zijn even essentieel als reflecties over 
het ‘hoe’. Professionaliseren omvat een in de 
grond nooit eindigend proces van het stellen van 
vragen, zorgvuldig kijken naar resultaten in de 
praktijk, verbeteren van de praktijk gebaseerd op 
verworven inzichten en nieuw verworven ideeën, 
het opnieuw stellen van vragen enzovoort.  
In de videoclub functioneerden de leraren als 
peer-coach voor elkaar met een focus op open 
vragen stellen naar het ‘wat’, ‘waar en wanneer’, 
‘waarom’ en ‘hoe’. Op deze wijze stimuleerden de 
leraren de onderzoekende houding en het 
professionele inzicht bij elkaar. Belangrijker dan 
het delen van tips en tricks is deze focus op open 
vragen. Het creëert een basis van gelijk-
waardigheid waarin ook beginnende en meer 
ervaren leraren in de videoclub van elkaar leren. 

Hiermee schept de school een context voor 
professionele ontwikkeling voor alle leraren als 
een voortgaand proces wat tijd, ruimte en energie 
vraagt. 

Theoretische achtergrond 
• Rosaen, C. L., Lundeberg, M., Cooper, M., Fritzen, A., & 

Terpstra, M. (2008). Noticing noticing: how does 
investigation of video records change how teachers reflect 
on their experiences? Journal of Teacher Education, 59 
(4), 347-360. 

• Schildwacht, R. (2012). Learning to notice. Teachers 
coaching teachers with video feedback. Doctoral 
dissertation. University of Twente. 

• van Es, E. A., & Sherin, M. G. (2002). Learning to notice: 
Scaffolding new teachers’ interpretations of classroom 
interactions. Journal of Technology and Teacher 
Education, 10 (4), 571–596.



In het Tilburgse BSL-project worden startende 
leraren begeleid door coaches uit de scholen. 
Deze coaches worden op hun beurt door de 
lerarenopleiding begeleid en getraind in het 
vormgeven van verschillende begeleidings-
activiteiten. In het onderzoek hebben we 
gekeken naar de concerns van beginnende 
leraren en naar de manier waarop hieraan in 
verschillende begeleidingsactiviteiten aandacht 
besteed wordt.  
In 2015 participeerden er in het Tilburgse BSL-
project 100 startende leraren. Alle starters zijn 
via e-mail benaderd om een online vragenlijst in 
te vullen. Uiteindelijk hebben 48 startende 
leraren (van 18 verschillende scholen) de 
vragenlijst ingevuld. De vragenlijst voor starters 
bestond uit open vragen over hun concerns, 
over de begeleiding die ze krijgen, over de 
onderwerpen die aan bod komen in de 
begeleiding en over hun waardering van de 
begeleiding.  

Op basis van de literatuur is een schema 
gemaakt (zie figuur 3) waarin de concerns van 
leraren geordend konden worden. In dit schema 
staat de leraar centraal en zijn de concerns in 
lagen naar buiten toe geordend van dichtbij 
(klas, leerlingen) naar verder weg (maat-
schappij). De concerns binnen de verschillende 

lagen staan 
beschreven 
in Tabel 2. 

Figuur 3: 
indeling van 
concerns 
van 
startende 
leraren. 

Zorgen voor een goede start: de concerns van startende 
leraren en hun begeleiding



Concern op gebied van omschrijving

1. De leraar/persoon Professionele ontwikkeling; professionele identiteit, autonomie; 
coping strategieën; time management

2. Relaties met leerlingen Relatie met leerlingen; motiveren, sociaal-emotionele ontwikkeling 
stimuleren; omgaan met verschillen; mentoraat

3. De les / didactiek Klassenmanagement; orde houden; pedagogisch-didactische 
aspecten; toetsen en beoordelen; opbrengstgericht werken; 
vakkennis

4. Relaties met collega’s Relatie met collega’s en schoolleiding; samenwerking in sectie/ 
team

5. Schoolorganisatie Weg in school vinden: praktisch, visie; procedures en regels; eigen 
positie in de school; veelheid en complexiteit van taken

6. Omgeving Relatie met ouders; maatschappelijk beeld van en eisen aan 
leraren

Tabel 2: De concerns binnen de verschillende lagen.



De belangrijkste concerns van starters in hun eerste en tweede jaar liggen op het gebied van de 
persoon van de leraar en hebben te maken hebben met werkdruk en plannen van het werk (zie 
figuur 4). Daarnaast worden ook vaak concerns genoemd die te maken hebben met de les: 
klassenmanagement en lesgeven. Tweedejaars starters hebben minder concerns met de les, maar 
noemen vaker concerns op het gebied van de schoolorganisatie. 

Concerns van startende leraren, 
in percentages

1.       Persoon

2.       Persoonlijke relaties met studenten/leerlingen

3.       Het lesgeven: de leerstof overbrengen

4.       Relatie met collega’s en schoolleiding

5.       Schoolorganisatie, inculturatie, management en beoordeling

6.       Gemeenschap, ouders, maatschappij

0% 15% 30% 45% 60%
1st jaars startende leraren(start 2015-2016) (N=19)
2nd jaars startende leraren (start 2014-2015)  (N=16)

Figuur 4: overzicht van de concerns van eerste – en tweedejaars starters 



Er wordt een variëteit aan begeleiding geboden 
aan beginnende leraren (zie figuur 5). De 
informele begeleiding in de vorm van ‘luisterend 
oor’ wordt het meest genoemd, door zowel eerste 
– als tweedejaars starters. De daarna meest 
genoemde begeleidingsvorm van eerstejaars 
starters zijn individuele coachgesprekken en 
lesbezoek. Hoewel de begeleidingsvormen 
gevarieerd zijn, is het belangrijkste topic in de 
begeleiding meestal gerelateerd aan concerns 
rondom lesgeven. Er lijkt geen sprake te zijn van 
een gestructureerde aanpak waarbij bepaalde 

topics gekoppeld zijn aan een bepaalde 
begeleidingsvorm. 
Op basis van onze gegevens en de literatuur 
concluderen we dat het belangrijk is om de 
begeleiding zodanig vorm te geven dat deze 
aansluit bij de concerns die startende leraren 
ervaren. Dan moeten er, naast lesgerelateerde 
zaken, ook andere topics aan de orde komen, 
zoals ingroei in het beroep en de school-
organisatie. Belangrijke factoren voor een 
succesvolle inductie zijn facilitering en tijd, een 
persoonlijke relatie met de coach en de 
mogelijkheden voor informele feedback. 

Figuur 5: overzicht van begeleidingsvormen die startende leraren hebben gekregen 

Type ontvangen ondersteuning (gesloten vraag)

Informele feedback

Coachingsgesprekken

Lesobservatie

Coaching met videofeedback

Intervisiegroep

Videoclub

0% 23% 45% 68% 90%
Eerste jaars startende leraren (start 2015-2016)N=19
Tweede jaars startende leraren (start 2014-2015)N=16



Nu we nagenoeg aan het einde van het 
project Begeleiding Startende Leraren staan 
is het van belang om terug te kijken en 
vooruit te kijken. In het onderzoek naar 
verduurzaming van de opbrengsten van BSL 
kijken we naar het verleden met het oog op 
voortzetting in de toekomst. We willen te 
weten komen hoe startende leraren nu – na 
deelname aan BSL - begeleid worden, hoe 
deze begeleiding ervaren wordt en welke plek 
de begeleiding op scholen gekregen heeft.  
Om deze informatie te verkrijgen, hebben we 
op negen scholen uit ons project interviews 
gehouden met deelnemende starters, coaches 
en schoolleiders. Het ging om scholen uit de 
drie betrokken AOS-en (AOS MB, AOS WB 

en ZAOS) en uit een van de overige scholen. 
Via deze interviews hebben we de per-
spectieven van de verschillende betrokkenen 
op de begeleiding van starters op de school in 
kaart gebracht. We kregen daarmee antwoord 
op de vragen: aan welke activiteiten van BSL 
de scholen meegedaan hebben, wie binnen de 
school betrokken waren en zijn, of en hoe de 
begeleiding van startende leraren is ingebed 
in schoolbeleid, welke aspecten van BSL 
behouden blijven en hoe de school de 
begeleiding van starters in de toekomst wil 
inrichten.  

Onderzoek verduurzaming: het vervolg



Het is voor het onderzoek interessant om de 
verschillende perspectieven binnen en tussen de 
scholen te zien. De analyse van de interviewdata 
zal straks leiden tot beantwoording van de 
volgende onderzoeksvragen: 

• Hoe ziet het begeleidingsprogramma 
voor startende leraren op de scholen 
eruit? 

• Hoe wordt het begeleidingsprogramma 
ervaren door startende leraren, coaches 
en schoolleiding? 

• Welke gedachten/plannen heeft men 
over verduurzaming van de begeleiding 
na afloop van het BSL project? 

De eerste bevindingen van het onderzoek 
worden op 17 mei gepresenteerd op het 
slotcongres van het BSL-project Tilburg. 
Daarnaast wordt gewerkt aan een tweetal 
publicaties over het onderzoek. Hieronder 
presenteren we enkele onderdelen van de 
resultaten met citaten uit de interviews als 
illustraties. Nogmaals willen we alle ge-
ïnterviewde deelnemers hartelijk bedanken voor 
hun bereidheid om deel te nemen en voor hun 
openheid in de gesprekken. 

Opbrengsten van de deelname 
We hebben leidinggevenden, coaches en 
startende leraren gevraagd wat deelname aan 
het BSL-project hen gebracht heeft. Leiding-
gevenden geven aan dat BSL de begeleiding van 
starters op de kaart gezet heeft. Ze spreken 
vooral over de toegenomen samenwerking, die 
tussen starters onderling, coaches onderling en 
met de lerarenopleidingen. Ook waarderen zij de 
bijdrage van BSL aan de professionalisering van 
coaches. Voor sommige scholen betekende BSL 
ook een mogelijkheid om de binding van 
startende leraren met de school te versterken. 
Het project stelde de schoolleiding ook voor 
dilemma’s, zoals de vraag of startende leraren – 
ook de minder gemotiveerden - zouden moeten 
deelnemen aan het traject. Negatieve punten 
zagen de schoolleiders vooral in organisa-
torische aspecten, zoals veel administratie en 
onderzoeksverplichtingen. In een enkel geval 
werd het traject als een aantasting van de 
autonome aanpak van de school gezien. 



Coaches geven aan dat het project voor henzelf 
leerzaam was en tot professionalisering geleid 
heeft, waarbij vooral de training Coaching met 
Videofeedback genoemd wordt. Coaches 
rapporteren ook dat ze een versnelde groei bij 
startende leraren waargenomen hebben. 
Daarnaast waarderen ze de uitwisseling met 
andere coaches. Daarentegen is gebrek aan 
afstemming en gebrek aan inbedding in beleid, 
een punt dat door coaches als problematisch 
aangeduid wordt. Starters voelen zich door de 
(driejarige) begeleiding serieus genomen en 
gehoord. Zij waarderen de persoonlijke (video)-
coaching, en ervaren meer ruimte voor zelf-
reflectie en een toename van het zelfvertrouwen. 
Toch geven sommige starters ook aan dat ze 
relevantie en aansluiting bij hun eigen 
problemen misten en dat de begeleiding teveel 
een herhaling van intervisie en reflectie (zoals 
op de opleiding) was.  
De perspectieven van de groepen deelnemers 
(startende leraren, coaches, schoolleiding) 
verschilden duidelijk van elkaar, maar geven bij 
elkaar genomen een goed beeld van de 

begeleiding van startende leraren op een school. 
Het is voor scholen relevant om deze 
perspectieven te verzamelen en te vergelijken, 
waarna ze in een gesprek besproken kunnen 
worden. Dit is naar ons idee een goed startpunt 
om te komen tot de opzet van een beleid voor de 
begeleiding van startende leraren, dat gedragen 
wordt door de verschillende geledingen in de 
school.    



Wat deelnemers zeggen

Ik heb er vooral meer zelfvertrouwen van 
gekregen. … Dat er iemand in de klas komt 
kijken en daarna met jou de les bespreekt, 
‘hoe vond je het gaan?’ en hoe zij er dan 
naar keek. … Dat vond ik heel, heel prettig. 
… Ik heb er heel veel aan gehad en ik ben er 
enthousiast over. Starter A 

Het BSL-traject [kwam] wel op een goed 
moment binnen om noem het maar wat 
extra power erin te kunnen stoppen. BSL 
heeft er aan bijgedragen dat docenten 
kwamen vragen ‘ik zou toch graag de 
goede coachopleiding willen volgen’. … 
Dat heeft erin geresulteerd dat  coaches 
die opleiding hebben gevolgd. 
Leidinggevende C

Toen ik het programma in het begin 
zag was ik wild enthousiast over BSL, 
dacht ik ‘wow, hartstikke mooi dat 
we dat allemaal kunnen doen en ook 
voor onze training en zo’. De 
samenwerking met de 
lerarenopleiding en de universiteit 
was heel prettig. Het is heel goed 
gegaan. … Ook met die 
videofeedback-cursus die we toen 
hebben gedaan …, dat ging ook heel 
prettig. Je kon ook altijd terecht als 
je dacht ‘ik heb daar ondersteuning 
nodig’; dat wordt ook uitgebreid 
aangeboden. De communicatie vind ik 
ook heel goed, … de programma’s, 
steeds meer monitoren en vragen 
waar behoefte aan is, zeker bij de 
coaches. Coach B



Er is vooral veel te halen 
wanneer je als starter zelf kan 
kiezen wanneer 
[bijeenkomsten] uitkomen en 
welke onderwerpen je denkt 
dat interessant zou zijn: dus 
als daar een bijeenkomst over 
komt, nou dan ga ik daar 
graag naartoe.  
Starter AA

Wat deelnemers zeggen

Ik vind het een fantastisch initiatief om te kijken hoe kunnen we mensen die van een 
opleiding komen beter voorbereid het onderwijs in laten gaan. En daar dan ook een 
begeleiding op zetten die recht doet aan de persoon. … Ik vind het mooi, vanwege het 
simpele feit dat op het moment dat je vanuit individueel perspectief – en dan bedoel 
ik vanuit één school – kijkt naar hoe begeleid je startende leraren. … Dus delen van die 
ervaringen, ook van die andere scholen, dat was voor ons het belangrijkste motief om 
hier aan deel te nemen. Leidinggevende CC

Wat BSL de school heeft opgeleverd is 
in één woord: openheid. Gewoon 
doorbreken van ‘dit is mijn eilandje, 
mijn klasje, ik bepaal hier wat er 
gebeurt’ tot ‘jongens, kom kijken’. We 
doen het allemaal met z’n allen. Ik vind 
het goed dat starters geen mentortaken 
krijgen en zich “mogen focussen op: 
‘mijn lessen moeten goed gaan, mijn 
voorbereiding moet goed zijn, mijn 
klassenmanagement moet goed zijn’. 
Coach BB



Masterclass 2014

Masterclass 2015

Masterclass 2019



Deelnemende scholen

AOS Midden-Brabant 

2College 

Theresialyceum 

De Nieuwste School 

Jeroen Boschcollege 

Rodenborch College 

Maurickcollege 

St. Odulphuslyceum 

Mill-Hillcollege 

Jacob Roelandslyceum 

Baanderherencollege

AOS West-Brabant 

Scholengroep Tongerlo 

Scholengroep Bergen op Zoom 

Munnikenheidecollege 

Roncalli Scholengemeenschap 

ZAOS 

Calvijn College 

Pontes Scholengroep 

Zwin College 

Niet AOS-scholen 
Stedelijk Gymnasium Breda 
Campus 013



Voor vragen of informatie over het 

BSL-project in de regio Tilburg kunt u 

contact opnemen met: 

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg 

Rian Aarts 

a.m.l.aarts@uvt.nl 

Fontys Lerarenopleiding Tilburg 

Rita Schildwacht 

m.schildwacht@fontys.nl

Trainingen Coachen met Videofeedback  

fontyspro-educatie@fontys.nl 
Opzetten van een videoclub in de school 

rita.schildwacht@chello.nl 

Kenniskring lectoraat  

Meesterschap/Werkplekleren  

Bob Koster (Lector, b.koster@fontys.nl) 
Rita Schildwacht (kenniskringlid) 

Voor meer informatie 
www.begeleidingstartendelerarentilburg.nl 



Universitaire 

Lerarenopleiding Tilburg 

Rian Aarts 
Emilie Diephuis 
Jan Verweij 
Rob van Otterdijk 
Kitty Leuverink 
Marieke Deuling 

ZAOS 
Willem Poppe 
Inge Verlee  

AOS MB 
Régie Driessen 
Thea Prinsen 

AOS WB 
Eveline van Hoppe 
Johan van Oosterhout 

Met dank aan alle mensen die de afgelopen jaren hebben meegewerkt 

Alle startende leraren, coaches en schoolleiders van de deelnemende scholen! 

Fontys Lerarenopleiding 
Tilburg 
Rita Schildwacht 
Quinta Kools 
Marina Bouckaert-den Draak 
Barbara Roosken 
Koosje de Vries- van den Broek 
Marie-Christine van Splunder 
Saskia Heunks 
Anne Brand  
Willem Maurits 
Christel Kuijpers 
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