Beeldbegeleiding als basis
voor een groepshandelingsplan
Beeldbegeleiding is vooral bekend als een methodiek voor het verder ontwikkelen
van het vakmanschap van een leraar. De toepassing van beeldbegeleiding die in dit
artikel wordt beschreven, is hiervan afgeleid en heet ‘Kijken met kinderen’. Het is
een groepshandelingsplan voor het verbeteren van het (leer)gedrag van kinderen,
waarbij het deskundig gebruik van filmbeelden en foto’s het verschil maken.
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W

e kennen het woord handelingsplan vooral als een
document waarin stapsgewijs staat hoe we met een
leerling of een groep leerlingen een leer- of gedragsprobleem op gaan lossen. Hieraan gaat het stellen van
een diagnose vooraf. Tijdens de diagnostische fase
is de leerling object van onderzoek. En bij de uitvoering van
het handelingsplan volgt de leerling de stappen die de leraar
of intern begeleider heeft bedacht. Wanneer deze aanpak op
groepsniveau wordt toegepast en onvoldoende resultaten
oplevert, kan het zinvol zijn om beeldbegeleiding in te zetten
en te kiezen voor ‘Kijken met kinderen’.
Een groepshandelingsplan op basis van de methodiek beeldbegeleiding is een aanpak waarbij de leerlingen vanaf het
begin betrokken zijn en invloed uit kunnen oefenen. Dit begint

Toestemming ouders
Op veel scholen is het gebruik van filmbeelden een
voor ouders geaccepteerd middel voor professionalisering van de leraar. Steeds vaker wordt de methodiek
beeldbegeleiding expliciet genoemd in de schoolgids.
Wanneer dit niet het geval is, moet toestemming gevraagd worden aan ouders met daarbij de toezegging
dat filmbeelden uitsluitend door de leraren worden
gebruikt en niet op het internet worden geplaatst.
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al bij het eerste gesprek tussen leraar en leerlingen. Het is
meestal zo dat de leraar hiertoe het initiatief neemt. Hij vraagt
aan de kinderen of zij het probleem dat de leraar heeft waargenomen, herkennen. Daarna tast de leraar af of er draagvlak
is om aan het genoemde probleem te gaan werken en of de
leerlingen dit willen doen met gebruik van filmopnames.

Draagvlak
Extreem gezegd, gaat het traject ‘Kijken met kinderen’ niet
door wanneer het genoemde draagvlak ontbreekt. Werken
met filmbeelden is krachtig, maar ook indringend. Wanneer
kinderen dit niet willen en zich hierbij niet veilig voelen, houdt
het op. Het is onethisch om bij het ontbreken van draagvlak
toch filmopnames te gaan maken. Een opgelegd handelingsplan zal de ontvankelijkheid voor leren verminderen en de
relatie tussen leraar en leerlingen schade berokkenen.
Wanneer het draagvlak aanwezig is, geeft de leraar een
toelichting op de werkwijze. Die is sober en ook voor kinderen
gemakkelijk te overzien. Er worden filmopnames gemaakt van
de kinderen en enkele fragmenten worden met alle kinderen
bekeken. Het is de leraar of beeldbegeleider die de voorselectie doet.
Gaandeweg formuleren kinderen persoonlijke leervragen met
als enige voorwaarde dat ze aansluiten bij het doel op groepsniveau. Wanneer bijvoorbeeld het verbeteren van samenwerking als groepsdoel is gekozen, kan het ene kind focussen
op een betere luisterhouding, terwijl anderen als persoonlijk
leerdoel kiezen voor notuleren of voorzitter zijn. Het gevolg
hiervan is, dat de persoonlijke leervragen van de kinderen in

Figuur 1: Groepshandelingsplan ‘Kijken met kinderen’

relatie staan tot elkaar. Dat maakt dat kinderen extra gemotiveerd zijn om mee te denken over leervragen van klasgenoten.
Het is een vorm van samenwerken en samen leren die vrijwel
onmiddellijk ten goede komt aan de sfeer in de groep.

Werkwijze
De leraar of beeldbegeleider maakt filmbeelden en begeleidt
de bespreking hiervan. De kinderen denken na over hun
leerdoelen. Ze leren om beter te kijken en te luisteren naar het
filmbeeld met leerdoelen in het achterhoofd. Na een gesprek
over de leervraag en het draagvlak voor het starten van een
traject, wordt de eerste opname gemaakt. De leraar selecteert
fragmenten voor de bespreking in de groep. Om kinderen
te helpen bij het kijken en luisteren en om hierover op een
effectieve wijze in gesprek te gaan, noteren de kinderen eerst
individueel wat zij waarnemen.
Het maken van opnames en het voeren van een gesprek hierover, herhaalt zich meestal drie keer. In die zin lijkt een traject
‘Kijken met kinderen’ op een regulier traject beeldbegeleiding
met één leraar. Het traject wordt afgerond met het borgen van
het resultaat. Dit moet gebeuren in een vorm die past bij de
collectieve leervraag én tevens betekenisvol is voor de groep.
Ook in de fase van het borgen is de stem van de kinderen
belangrijk.

De kinderen hebben vooraf ingestemd met het maken van de
filmbeelden en het plan om de beelden als groep te bekijken.
Ook het gezamenlijke doel is besproken én omarmd. Kinderen
ruimte geven om mee te denken en mee te beslissen, zorgt
voor het gevoel van veiligheid dat nodig is wanneer je beeldbegeleiding toepast op groepsniveau.
Het is nu aan de leraar of de beeldbegeleider om het gesprek
over het beeld te focussen. Waar gaan we naar kijken en luisteren en wat levert dit ons op? Waar werken we naartoe
en wat willen we in de volgende opname horen en zien?

Bij ‘Kijken met kinderen’ verloopt
het leerproces leerlinggestuurd
of gedeeld gestuurd

Hoge betrokkenheid
Deze aanpak is toepasbaar in alle groepen van de basisschool
en de meeste vormen van speciaal onderwijs. Dit komt omdat
het kijken en luisteren naar filmbeelden het uitgangspunt is
voor ieder leergesprek. Ook jonge kinderen of kinderen met
een beperking kunnen dit. Vragen als ‘Wat zie ik?’ en ‘Wat
hoor ik?’ komen keer op keer terug. Ze zijn gericht op de koppeling tussen concreet waarnemen en het ontwikkelen van
inzicht. Vanuit waarnemen geven kinderen sturing aan hun
leerproces. Dit gebeurt met een hoge betrokkenheid en dat is
niet verrassend. De kinderen kijken immers naar zichzelf. Ze
bekijken hoe zij in de school samen met klasgenoten spelen
en leren. Ze zien bijvoorbeeld hoe zij in groepjes samenwerken, in de kring met elkaar in gesprek zijn, zich gedragen
tijdens een leswisseling, materialen opruimen of taakgericht
zijn tijdens zelfstandig werken. Het zijn allemaal aspecten van
het onderwijs waarover je collectief een leervraag kunt stellen
en een groepshandelingsplan kunt starten.
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Werken met filmbeelden is
krachtig, maar ook indringend
Zo ontstaat planmatigheid en doelgerichtheid. De reflectieve
cyclus van Whitmore (2010) biedt hierbij een waardevolle structuur (zie figuur 2). Uiteindelijk is het streven om het gewenste
gedrag, verwoord in de leervraag, in een latere filmopname in
beeld te brengen. En daarmee kan het groepshandelingsplan
worden afgerond.

Taken van de begeleider
Bij een groepshandelingsplan op basis van beeldbegeleiding
stapt de leraar of beeldbegeleider in een begeleidende rol. Dit
brengt bijzondere taken met zich mee:
– De begeleider tast af of er draagvlak is voor de uitvoering
van een traject ‘Kijken met kinderen’. Dit draagvlak moet
er zijn zowel voor het gebruik van filmbeelden als voor het
willen werken aan de leervraag op groepsniveau.
– De begeleider zorgt voor een gevoel van veiligheid. Dit
betekent dat de kinderen ‘nee’ mogen zeggen tegen
het maken van filmopnames of de mogelijkheid hebben
om zelf buiten beeld te blijven. Het betekent ook dat de
opnames alleen binnen de klas getoond worden en na het
groepshandelingsplan worden vernietigd.
– De begeleider zorgt voor filmbeelden die mooi zijn en
functioneel. Dit stelt eisen aan de opname zelf en aan de
selectie van fragmenten die getoond worden in de klas.
Gênante of hilarische momenten dragen niet bij tot een
positieve sfeer en de effectiviteit van het handelingsplan.
Kinderen moeten in het beeldmateriaal ook kunnen zien
dat zij individueel en als groep vooral het goede doen. De
positieve beelden krijgen tijdens de bespreking steeds
voorrang.
– De begeleider stelt sterke vragen. Hij wil de kinderen hiermee activeren, ze nauwkeurig leren waarnemen, zelfinzicht
geven en het competentiegevoel versterken. De begeleider vraagt bijvoorbeeld: ‘Wat zie je waarover je tevreden
bent? Waar wil je de volgende keer vooral op letten? Wat
zou je in de volgende filmopname graag zien?’
– De begeleider is rolmodel. Hij toont via modelen hoe je
het filmmateriaal kunt gebruiken. Omdat deze werkwijze
voor de kinderen nieuw is, weten ze niet vanzelfsprekend
welke actie van hen wordt verwacht. De begeleider doet
dit daarom voor. Hij zet het eerste beeld al na een halve
minuut stil en benoemt wat hij ziet of hoort. Door te kiezen
voor iets dat deugt, zet hij de toon. ‘Oh’, denken de kinderen, ‘we mogen zeggen wat we goed hebben gedaan.’ En
zo is het ook.
– De begeleider stimuleert de kinderen om het leerresultaat
vast te leggen en te behouden. Dit borgen kan de vorm
krijgen van een afbeelding, een afspraak of een voorwerp.
Het vraagt ook om onderhoud. De begeleider benoemt
dit en spreekt een moment af waarop de inhoud van het
groepshandelingsplan opnieuw onderwerp is van gesprek
of zelfs aanleiding kan zijn voor een nieuwe filmopname.
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Figuur 2: Het groeimodel van Whitmore (Whitmore, 2010)

Coachend onderwijzen
Een leraar of beeldbegeleider die een traject ‘Kijken met kinderen’ uitvoert, zal dit ervaren als krachtig, maar ook als moeilijk.
Dat is niet verwonderlijk. Je hebt immers de meeste ervaring
in het verzorgen van onderwijs dat leraargestuurd is. Bij ‘Kijken
met kinderen’ verloopt het leerproces leerlinggestuurd of
gedeeld gestuurd. Dit zijn de meeste leraren én leerlingen niet
gewend. Toch blijkt dat kinderen, ook in de brugklas van het
voortgezet onderwijs, het gebruik van de camera prima vinden, mits ze voelen dat ze eigenaar zijn van het begeleidingstraject. Ze willen voelen dat ze ‘nee’ mogen zeggen tegen
de uitvoering van het traject en ze moeten de inhoud van het
traject omarmen. Ik heb weleens een collega-beeldbegeleider
horen zeggen dat juist pubers allemaal in beeld willen.
Een krachtige manier om zelf te leren hoe je een groepshandelingsplan op basis van beeldbegeleiding kunt uitvoeren is het
volgen van een training ‘Kijken met kinderen’. Je maakt dan
opnames van jouw handelen in de klas, wanneer je begeleiding geeft aan kinderen bij het kijken en luisteren naar filmbeelden. Wat zeg je en wat doe je tijdens deze momenten?
Welke fragmenten heb je geselecteerd en bij welke reacties
van kinderen wist je niet wat je moest doen? Het samen met
collega’s bespreken van deze vragen in combinatie met filmfragmenten zorgt voor een effectief leerproces.

De afgelopen jaren hebben veel collega’s de cursus ‘Kijken
met kinderen’ gevolgd. De deelnemers waren veelal beeldbegeleiders met een functie als intern begeleider of ambulant begeleider. Het uitvoeren van een oefentraject was een
hoofdonderdeel van de cursus.

Meer informatie?

Tip

www.beeldbegeleiding.info

In de materialenbank op www.lbbo.nl vind je onder
meer de volgende artikelen over beeldbegeleiding:
– Onderzoek naar de effectiviteit van beeldbegeleiding (november 2016)
– Samen leren door beelden (juni 2017)
– Opbrengstgericht leren met beeldbegeleiding (juni
2014)
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