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Op 11 en 12 mei hebben we met vier collega’s beeldbegeleiding de internationale Video Interaction 

Guidance (VIG) conference gevolgd in Glasgow. Het centrale thema was: ‘Closing the Gap’. Om trouw 

te blijven aan de methodiek en de kracht van het beeld, starten we met vier korte beeldimpressies, die 

de kern aangeven van de betekenis van deze VIG-conference voor onze professionele- en praktijk 

ontwikkeling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dit verslag vind je een aantal korte 

impressies en posterpresentaties ter 

inspiratie voor de verdere ontwikkeling 

met beeldbegeleiding in een 

beroepsproduct of in je praktijkgericht 

onderzoek.  
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1. Trauma - Fiona Williams –Senior Psychologist in Glasgow 

Gebruikt VIG and VERP in een supervisie structuur op de universiteit. Ze bediscussieert de multi-

agency context met VIG en VERP e presenteert dit aan de hand van een casestudy over trauma’s.  

  

Beeldbegeleiding en VIA is bruikbaar voor ieder specifieke context, zowel in leren als gedrag. Fiona 

presenteert het frame van VIG (basiscommunicatie) bij het begeleiden van trauma. Ze plaatst VIG in 

een contextuele benadering, door samenwerking met (cliënt, familie, school, zorg, de gemeenschap. 

In beeldbegeleiding: specifieke situatie uitvoeren én plaatsen in de context: de ecologie betrekken.  

 

 

2. Vasudevi Reddy (Portsmouth)  - Taking engagement seriously: how infants feel minds  

 Professor Developmental & Cultural Psychology at the University of Portsmouth, UK. She completed 

her studies in Hyderabad, India and in Edinburgh, Scotland. The main topic was intersubjectivity.   

She is the author of How Infants Know Minds, published by Harvard University Press.   

Berry baseerde haar lezing op Trevarthens theory. Ze benadrukt de essentie van emotionele 

betrokkenheid, niet als representatie, maar als een intentionele wederkerige dialoog en betekenis 

verlening in het moment zelf. Interpersoonlijke interacties kun je niet negeren, het is voorwaardelijk 

om in de ‘present’ te zijn. Je moet volledig ‘involved’ zijn bij leerlingen en collega’s. Ze onderscheid 

daarin betrokkenheid op de subjectieve en objectieve werkelijkheid en deze ieder op eigen wijze 

interpreteren. Ze benoemt het belang van vertrouwen op je ‘intuïtie’, waarin je op natuurlijke wijze in 

het moment reageert op emoties ‘in actions and interactions’. Ze legt daarbij het accent op de ‘Present 

– Being present als het enige moment van zijn in participatie (Bakhtin, 1993; Schamer, Korthagen).  

Als associatie op de titel van de conferentie ‘Closing the Gap’, refereert Reddy aan het belang van 

‘Mind the Gap’ en ook ‘Don’t mind the gap’. Onderzoek wederzijdse verwachtingen en beelden. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Korina Hatzinkolaou & Chryssa Ekizoglou (Greece) : intersubjectivity and VIG 

De eigen waarneming geeft waarde aan het concept 'engagement'. Door het analyseren van de 

interactie maak je mensen bewust van hoe ze goed kunnen afstemmen in intersubjectiviteit. De 

basisinteractieprincipes zijn daaraan ondersteunend. Verkenning van verschillen en overeenkomsten 

in de basisinteractieprincipes van Biemans, Heijkant en Wegen en die van Trevarthen kan helpen de 

overgang tussen sensitiviteit en responsiviteit te verhelderen.  

In het eerste levensjaar breiden kinderen hun vaardigheden uit van primary subjectivity naar 

secondary subjectivity (bewustzijn van de wereld om het kind heen). Voor Intersubjectiviteit is being 

present nodig.  
 

  
 

 

4. Heather McLean & Imogen Wootton (UK) Supporting inclusion with VERP 

 
Mooi startvraag: Think of a time that you had to learn a new skill. Wat hielp om het te bereiken?  



 
 

Workshop gaat over het supporten van inclusief onderwijs met VERP (video interactie analyse en video 

feedback). Beeldbegeleiding wordt hier inclusief doordat alle geledingen aan de hand van beelden 

inspanning leveren om tot optimale afstemming te komen op het potentieel van ieder kind. Hiervoor 

hadden ze drie begeleidingslijnen met VERP:  

1) Leerling leerkracht interactie – training in intervisie: professionele leergemeenschappen 

2) Managementtraining 

3) Management en leerkracht training: twiglightzone  

 

5. Hillary Kennedy (UK): VIG in the NSPCC Past, present and future  

VIG in verleden, heden en toekomst. De essentie van de VIG blijft bij dezelfde principes. Het gaat over 
contact, attuned interaction, effecten van positieve relaties en als outcom wellbeing. Ze geeft het 
voorbeeld van een project over effectieve respons bij verwaarloosde kinderen.  
Ze refereert aan het boek: Tackling child neglect: R Gardner. Belangrijkste inzicht uit het project is met 
verwaarloosde kinderen is dat het belangrijk is om de relatie te herstellen en te bouwen aan de 
veerkracht. De methodistische aanpak: 1) supervisie met een docent en student, 2) Student in de 
praktijk met ouders en in samenwerking met jeugdhulpverlening, ouders en kinderen. Het 
samenwerken in communities is de kracht van samenwerkend leren.  
 

6. Dr. Chantal Cyr, University of Montreal and Quebec 

Chantal Cyr is Professor of Developmental Psychology at the University of Quebec at Montreal 

(UQAM). She is also a child and family psychologist. Dr Cyr has been pursuing research on the efficacy 

of attachment-based assessment and intervention with vulnerable children and their families, such as 

maltreated.and.placed/adopted.children.  



 
 

Dr Cyr heeft promotieonderzoek uitgevoerd naar beoordeling van de opvoedingscapaciteit van ouders 

bij verwaarlozing en mishandeling. Uit haar onderzoek blijkt dat de beoordeling, inschatting in de 

verwachting van opvoedingscapaciteiten van ouders, bijzonder veel beter wordt als VIG al instrument 

wordt ingezet (wetenschappelijk onderzoek met controlegroepen). Beeldbegeleiding draag sterk bij 

aan het inschatten van de verwachting op capaciteit, verzorging en het vermogen tot verandering.  

 

7. Brigid Daniel (University of Stirling) 

Brigid Daniel is currently Professor of Social Work and Director of the Centre for Child Wellbeing and 

Protection in the School of Social Sciences at the University of Stirling (www.stir.ac.uk/ccwp/).                                           

Brigid ’s research projects include Permanently Progressing? studying outcomes for children in 

Scotland looked after away from home under the age of 5 (http://www.stir.ac.uk/social-

science/research/research-areas/cfr/permanently-progressing/) the Nuffield funded 4 UK nation 

study Identifying and Understanding Inequalities in Child Welfare Intervention Rates 

(http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2014/child-welfare-

inequality-uk/). She has published widely on child development, children’s resilience, child neglect and 

the child protection system. Kinderverwaarlozing wekt door alle ontwikkelingsgebieden door en kan 

directe en indirecte effecten hebben door de hele levensloop. Emotioneel verwaarloosde kinderen 

kunnen eigenlijk niet ademen. De problematiek van kinderverwaarlozing wordt onderkend door het 

ministerie, waardoor er draagvlak is voor vele projecten.  De projecten worden benaderd vanuit een 

holistische gevoel voor welbevinden en welzijn voor alle bewoners van de gemeenschap. Zij legt een 

sterke relatie tussen verwaarlozing en het herstel en veerkracht van kinderen.  

Tip voor leraren: Als je verwaarlozing ziet, dan op tijd melden en niet wachten tot mishandeling 

optreedt. Men gaat er  vanuit dat 1 op de 5 kinderen verwaarloosd wordt. Wat is veerkracht: Als een 

kind na een lange periode van verwaarlozing veel beter herstelt dan je op grond van het trauma zou 

verwachten. Scholen kunnen hierin een grote rol spelen: versterken van zelfbeeld en het herkaderen 

van de attributies. Ze adviseert leraren om met ouders te praten over opvoeden. Te luistern naar het 

narratieve, beleefde verhaal van de ouder en kind.  

 

8. Liz Todd: Future community building: VIG, resilience and democracy 

Professor of Educational Inclusion at Newcastle University. She is Deputy Director of the Institute for 

Social Renewal which forges partnerships between the university and external organisations in order 

to contribute to creative solutions to societal challenges.  

http://www.stir.ac.uk/ccwp/
http://www.stir.ac.uk/social-science/research/research-areas/cfr/permanently-progressing/
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http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2014/child-welfare-inequality-uk/
http://www.coventry.ac.uk/research/research-directories/current-projects/2014/child-welfare-inequality-uk/


 
 

Liz Todd neemt in haar centrale lezing een metapositie in met haar startvraag: hoe kan VIG helpen de 
wereld te verbeteren. Daartoe richt ze zich op community building, waarin luistervaardigheden, een 
dialogische benadering en afstemming leiden tot meer veerkracht. Ze pleit voor politieke generositeit 
om ieder mens een stem te geven. Video-interactie-begeleiding maakt de kracht van een empathische 
dialoog zichtbaar. Ook andere dialogische vormen, bijvoorbeeld kunst, dragen bij aan meer empathie 
en daarmee aan een 'democratic better world'.  

 

  
 
 

 



 
 

  



 
 

 



 
 

  



 
 



 
 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

  



 
 



 
 

 


