
     

         

 

Nieuwsbrief voor alle lbbo-beeldbegeleiders en in het bijzonder de 

voorzitters en leden van de kwaliteitskringen. 

Als afdelingsbestuur van de LBBO-Beeldbegeleiders willen we jullie graag regelmatig op 

de hoogte houden van ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van het LBBO 

en in het bijzonder die van de kwaliteitskringen. Deze nieuwsbrief is geadresseerd aan 

de voorzitters. Willen jullie deze doorsturen naar jullie leden van de kwaliteitskring. 

 

Onderwerpen in deze nieuwsbrief: 

• Nieuwsbrief LBBO - Denk mee over de LBBO en kom naar onze 

toekomstsessie op 2 november – Leer meer ................. 

• Huidige ontwikkelingen van kwaliteitskringen 

- Ondersteuning bij de start van een kwaliteitskring 

- Twee kwaliteitskringen in beeld 

• Professionaliseren op het gebied van beeldbegeleiding 

- Nieuw cursusmateriaal 

In de Nieuwsbrief van 11-10-2022 wordt een verzoek gedaan om mee te komen praten 

over onze toekomstsessie op 2 november. 

Heb je tijd en vind jij het waard om de stem van de Beeldbegeleiders te laten klinken, 

voel je betrokken en kom! Er zullen beslist meer beeldbegeleiders aanwezig zijn. Heb je 

vragen dan kun je contact opnemen met Marike Kuperus. 

  



 

Toekomstsessie 

 

Wil jij een avond met ons meedenken? 

Frisse blik gezocht! 

  

De LBBO heeft in de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt. Hoe kijk 

jij naar onze toekomst? Wat heb jij, als LBBO-lid, nodig van jouw 

beroepsorganisatie? Wat moeten we als vereniging blijven doen en wat niet? 

We nodigen je graag uit om over deze en andere vragen mee te denken in een 

toekomstsessie voor leden op 

woensdagavond 2 november (van 18.30 tot 21 uur) in Utrecht. 

Iedereen is welkom: of je nu nog maar net lid bent of al lang, of je nu actief 

betrokken bij de LBBO bent of meer op afstand staat. Laat je stem horen! 

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Marike 

Kuperus: m.kuperus@lbbo.nl, 06-55178557. 

Lees meer 

  

 

 

 

Huidige ontwikkelingen van kwaliteitskringen 

 

Op dit moment zijn de kwaliteitskringen weer actief. We merken dit omdat we worden 

gebeld over het opstarten van nieuwe kwaliteitskringen, aanvragen om bij een 

bestaande kwaliteitskring aan te sluiten, verzoeken om het Handboek over 

Kwaliteitskringen te versturen. Ook horen we dat sommige kringen niet meer verder 

gaan, omdat er te weinig leden zijn overgebleven. We denken graag mee over mogelijke 

oplossingen voor de zittende leden.  

Wil je een nieuwe kwaliteitskring starten dan is het Handboek een mooie ondersteuning. 

(Deze is digitaal op te vragen bij ingersteinmetz@gmail.com). 

Op de website van de LBBO  https://www.lbbo.nl/kwaliteitskringen staan alle 

kwaliteitskringen, die op dit moment actief zijn. Wellicht is er al een kwaliteitskring in 

jouw omgeving. Wil je graag meer geïnformeerd worden, dan kan je direct contact 
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opnemen met een kwaliteitskring of je stelt je vraag aan  kantoor@lbbo.nl. Deze mail zal 

dan worden doorgestuurd naar het afdelingsbestuur lbbb. 

Twee kwaliteitskringen in beeld 

De kwaliteitskringen zijn het kloppende hart van onze beroepsgroep. Je bespreekt aan 

de hand van zelf ingebracht beeld parels en puzzels, die je bent tegengekomen. Door 

het gesprek daarover te voeren, vergroot je daarmee je eigen professionele handelen en 

dat van anderen. Naast het bespreken van beeld neem je elkaar mee in de 

ontwikkelingen van de beeldbegeleiding in jouw organisatie en daarbuiten. Ben je 

nieuwsgierig hoe een kwaliteitskring werkt, dan kun je kijken naar twee filmpjes over 

hoe twee kwaliteitskringen samenwerken. Link: https://www.lbbo.nl/over-ons/onze-

beroepsgroepen/afdeling-beeldbegeleiders/kwaliteitskringen/kwaliteitskringen-in-beeld 

Professionaliseren van de leden 

Tijdens onze laatste beeldenproeverij 2022 hebben we genoten van onze spreker ‘Job 

Boersma’. Tijdens deze bijeenkomst is een film ‘Beeldenproeverij 2022’ gemaakt, welke 

een mooie impressie weergeeft. Nieuwsgierig geworden, kijk op onze website LBBO 

https://www.lbbo.nl/over-ons/onze-beroepsgroepen/afdeling-

beeldbegeleiders/filmmateriaal 

Ben je geïnteresseerd in nieuwe cursussen dan verwijzen we naar een nieuw platform 

van Elfriede van Straalen, Marijke Bouwhuis en Inger Steinmetz. We hebben een nieuw 

aanbod ontwikkeld vanuit de nieuwste literatuur en inzichten: ‘Upgrade je kijk -en 

luistervaardigheden’ en ‘Horen, zien en veranderen’ Deze zullen binnenkort te vinden 

zijn op de link: https://beeldbegeleiding.com/trainingen-beeldcoaching/gericht-kijken-

met-video-voor-leraren-en-teams-leer-nog-beter-afstemmen-op-je-leerlingen/  

Als je op een LeerKRACHT school werkzaam bent, laat je dan informeren door de 

schoolcoach over de module ‘Gericht kijken met video’, ontwikkeld door Marijke 

Bouwhuis, Inger Steinmetz en Elfriede van Straalen samen met Jaap Versfelt voor de 

LeerKRACHT-academie van stichting LeerKRACHT. Alle leraren worden in de gelegenheid 

gesteld om video opnames met elkaar te bespreken en te onderzoeken waar er kansen 

en uitdagingen liggen om het effect van leerkrachtgedrag op de leerlingen te verhogen.  
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Op LinkedIn staan de volgende berichten. 

@Julie Blocq-Schipper, expertcoach stichting LeerKRACHT schrijft over de 

module ‘Gericht kijken met video’ van de #LeerKRACHT-academie:  

‘Als expertcoach ervaar ik deze module als een verder kans om te 

professionaliseren in het feedback geven met als resultaat er echt 

van te leren en de samenwerking waardevoller te maken. Dank 

voor deze topmodule! Ik ga het zeker aanbieden aan de 

schoolcoaches als instrument ter professionalisering van feedback 

geven’.  

We, Marijke Bouwhuis, Elfriede van Straalen en Inger Steinmetz,  zijn blij 

met dit bericht en de vele complimenten, die we hebben ontvangen. 

#beeldbegeleiding #beeldcoaching.  

Wil je ook werken met deze module en ben je geen LeerKRACHT school ............  

bezoek het #KIJKLAB, opgericht door @Marijke Bouwhuis, @Elfriede van Straalen 

en @Inger Steinmetz. Een platform waar onder andere bovenstaande cursus 

wordt aangeboden voor teams en professionals, die zich verder met beeld willen 

ontwikkelen.  

https://beeldbegeleiding.com/trainingen-beeldcoaching/gericht-kijken-met-

video-voor-leraren-en-teams-leer-nog-beter-afstemmen-op-je-leerlingen/ 

 

Onze vriendelijke groeten, het afdelingsbestuur beeldbegeleiding van de LBBO. 

14 oktober 2022 
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