
naast een kale som ook een denkmodel van wiskunde 
op het bord laat zien. Als leraar moet je hiervan op de 
hoogte zijn. Maar ook de beeldbegeleider die leraren 
begeleidt, moet mijns inziens zelf boven de leerstof 
staan en de leerlijnen kennen.  
Natuurlijk, als beeldbegeleider kun je niet alle vakdidactiek 
tot in detail beheersen. Maar als je zicht hebt op de grote 
lijnen van de vakdidactiek én beter leert kijken, leer je 
gaandeweg beter zien wat een kind wil met zijn gedrag 
en wat zijn leerbehoefte is. Een voorbeeld. Stel, een 
kind vertoont lastig gedrag. Dat kan ook komen door 
verveling, omdat dit kind toe is aan een hoger niveau. 
Als je dit mist, dan zie je het wellicht ten onterechte als 
een interactieprobleem.’ 

Hoe ben jij een expert geworden in 
beeldbegeleiding?
‘Zo’n twintig jaar geleden ben ik opgeleid tot beeldbe-
geleider bij Marjo van Hulten (opleider SVIB van Fontys/
OSO, red.). Deze opleiding was voor mij zeer waardevol. 
Wel vielen mij twee dingen op. Ten eerste dat de nadruk 
in de opleiding vooral lag op de algemene didactiek. 
En dat was volgens mij geen toeval. Zowel docenten als 
cursisten van deze opleiding waren vooral onderwijs-
kundig geschoold. Als zij beelden maakten en analy-
seerden, zagen ze vooral dat wat ze kenden: algemene 
didactische aspecten.  
Er was veel minder aandacht voor het belang van 
vakdidactische kennis. Terwijl veel problemen in de klas 
volgens mij voortkomen uit de vakdidactiek. Ik ben nu 
zo’n 28 jaar docent rekenen en wiskunde op Hogeschool 
De Kempel. Als opleider zie ik hoe belangrijk het is dat 
aanstaande leraren zich ontwikkelen in de vakdidactiek. 
Het maakt bijvoorbeeld uit wannéér je tijdens de instructie 

Interview

In gesprek met Vincent Klabbers

Beeldbegeleiding versterkt 
vakmanschap leraren

Interview: Nettie Kramer

Vincent Klabbers is een bekende naam in beeldbegeleidingsland. Hoe was zijn weg als 
beeldbegeleider, wat vinden studenten van zijn didactiek en wat is belangrijk voor de 

toekomst van de beeldbegeleiding?

‘Vakdidactische kennis is 
belangrijk voor beeldbegeleiders’
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Kijken met kinderen is een krachtige aanpak voor het 
ontwikkelen van leer-werkgedrag van een hele groep 
kinderen. Bij deze benadering leer je de kinderen om te 
reflecteren op hun handelen, op basis van waarnemingen. 
Ze formuleren zelf hun leervragen en leren veel over en 
van zichzelf in een groep.’ 

Wat viel je nog meer op?
‘Dat de opleiding vooral gericht was op individuele 
coaching en voornamelijk werd ingezet als iemand 
een probleem had. Ik dacht toen: hoe kan ik dit inzetten 
op de pabo, in een groep of in een basisschoolteam? 
Ik wilde dus weten hoe je beeldbegeleiding gebruikt als 
middel om je vak beter te leren beheersen en meer van 
elkaar te leren. Ik heb toen twee producten ontwikkeld. 
Als eerste Beeldbegeleiding als opleidingsdidactiek, 
bedoeld om in te zetten bij het opleiden van pabo-
studenten, of in een bestaand lerarenteam. Het tweede 
product is Kijken met kinderen, waarbij kinderen in een 
groep kijken naar beeld van zichzelf.’ (Eerder schreef 
Vincent Klabbers hierover al een artikel voor Beter 
Begeleiden, zie tipkader op pagina 19, red.)

Kun je iets meer vertellen over deze methoden?
‘Op De Kempel krijgen alle derde- en vierdejaars te 
maken met beeldbegeleiding, in twee contexten. De 
eerste is een reken- en wiskundecontext. Studenten 
leren een diagnostisch rekengesprek te voeren met 
basisschoolleerlingen op basis van de ERWD-modellen 
(voor ernstige reken- en wiskundeproblemen en dyscal-
culie, red.). Dit gesprek nemen ze op en de videobeelden 
bespreken ze met elkaar. Later in hun opleiding gebruiken 
ze opnames die gemaakt zijn in de eigen onderwijs-
praktijk in de tutorlijn. Deze videobeelden mogen gaan 
over allerlei vakken. In beide gevallen ontwikkelen de 
studenten persoonlijke leervragen.  
Overigens begeleid ik ook individuele studenten die 
extra hulp nodig hebben bij hun stage. Dat is beeldbege-
leiding pur sang en studenten stappen hier vrijwillig in. 

Vincent Klabbers (62) is 
werkzaam op Hogeschool 
De Kempel als beeldcoach, 
onderwijskundige en docent 
rekenen en wiskunde. 
Hij ontwikkelde een 
opleidingsdidactiek met 

beeldbegeleiding voor pabo-studenten van 
Hogeschool De Kempel. Ook is Klabbers de 
bedenker van de methode ‘Kijken met kinderen’ 
(over hoe je beeldbegeleiding kunt inzetten bij een 
groep kinderen). En hij leidt hogeschooldocenten 
op om technieken uit de beeldbegeleiding toe te 
passen in hun opleidingsdidactiek. 
Vincent Klabbers heeft nog altijd een enorme drive 
om te leren. Zoals hij het zelf omschrijft: ‘Als ik leer 
terwijl ik aan het werk ben, heb ik een topdag!’  

‘Gaandeweg leren studenten de 
vaktaal van de beeldbegeleiding’

Hoe zorg je voor verdiepend leren in een groep, 
met behulp van beelden?
‘Dat doen wij op de hogeschool door afwisselend twee 
werkvormen in te zetten voor de studenten: plenaire 
besprekingen en intervisiemomenten in kleine groepen. 
Bij de plenaire werkvorm is de hogeschooldocent aan-
wezig om te fungeren als rolmodel voor zijn studenten. 
De docent doet voor hoe je een bespreking met beelden 
leidt, welke vragen je kunt stellen en welk effect die 
vragen hebben. De studenten leren zodoende van de 
docent hoe hij het kijken naar beelden begeleidt. En ze 
reflecteren op hun eigen inbreng. De rol van de docent 
wordt steeds kleiner; gaandeweg leren studenten ook 
de vaktaal van beeldbegeleiding. Het leereffect van deze 
aanpak is groot. Als je als beeldbegeleider zo reflecteert 
met een groep, worden studenten bewust bekwaam.  
Wat studenten leren tijdens de plenaire werkvorm, 
kunnen ze vervolgens toepassen in hun eigen intervisie-
groep, waarbij de docent niet aanwezig is. Deze 
afwisseling tussen de twee werkvormen is in mijn optiek 
essentieel voor verdiepend leren en het versterken 
van het vakmanschap van de leraar: het doel van 
beeldbegeleiding.’ 

Wat vinden de studenten van deze werkvormen 
en de beeldbegeleiding? 
‘Een aantal jaren geleden heb ik een pilot gedaan; 
filmpjes met reacties van studenten staan op mijn 
website beeldbegeleiding.info. Studenten maakten 
opmerkingen als: “Het analyseren van filmbeelden is 
voor mij veel betekenisvoller dan het schrijven van een 
dik verslag.” En: “Je kunt wel zeggen dat je een goede 
leraar bent, maar door beeldbegeleiding kun je dit ook 
echt laten zien.” En ook: “Zelf ben ik geen kei in rekenen-
wiskunde maar ik heb meer inzicht gekregen door veel 
naar beeldmateriaal te kijken. Daar leer je zoveel van. 
Ook voor andere vakken.” Door de opnames kijken 
studenten intensief naar elkaar. Hierdoor leren ze sneller.  
De koppeling tussen theorie en praktijk is al jaren een 
lastige voor studenten en docenten. Pabo en praktijk 
sluiten niet altijd vanzelfsprekend op elkaar aan. Door 
beeldbegeleiding haal je de praktijk veel meer in het 
opleidingsinstituut en vermengen die twee zich sneller 
en beter. 
We weten dus uit de praktijk dat beeldbegeleiding werkt 
als opleidingsdidactiek. Er is nog geen studie die dat 
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bewijst, maar hebben we die nodig? Gezond verstand 
bewijst vaak genoeg. 
Het is wel van belang dat docenten die beeldbegeleiding 
toepassen als opleidingsdidactiek hiervoor een grondi-
ge training hebben gehad. Ik vind het bijvoorbeeld be-
langrijk dat je als beeldbegeleider weet wat het verschil 
is tussen activeren en compenseren – en wanneer je wat 
inzet. Als je goede open vragen stelt, brengen die het 
denkproces op gang en daarmee activeer je de ander. 
Als die ander onzeker wordt van jouw vragen – en wie 
goed kijkt, kan dat zien – is dat niet helpend. In zo'n ge-
val kun je beter compenseren, oftewel: hulp aanbieden. 
Maar laat het initiatief daarvoor bij de ander. Of vraag 
waar die behoefte aan heeft. 
Beeldbegeleiding reduceert ook de stress over de 
gedachte: doe ik het wel goed? Tenminste, wanneer de 
beeldbegeleider stimuleert dat vooral benoemd wordt 
wat er goed is in het handelen van de (aanstaande) 
leraar. Het is belangrijk dat studenten patronen bij 
zichzelf leren zien, de groepsdynamiek gaan herkennen, 
de transfer kunnen toepassen van het geleerde. Dat is 
allemaal essentieel voor hun ontwikkeling tot goede 
leraar. Beeldbegeleiding draagt hieraan bij.’  

Je zet beeldbegeleiding ook in om te toetsen? 
‘Ja, we toetsen de opbrengst bij het vak rekenen-
wiskunde nu ook met behulp van beelden. Studenten 
zijn hier heel erg blij mee, omdat je zo de theorie aan 
de praktijk koppelt en dit een valide toetsvorm is: we 
toetsen het pure handelen van de student. Ik ben er 
echt trots op dat we dit op De Kempel zo doen. 
Elke student levert als toets een videomontage in, 

waarin hij voorbeelden van het eigen handelen laat zien. 
Dit hoeven niet enkel good practices te zijn. In de onder-
titeling benoemt de student in vaktermen het gedrag 
dat te zien is in het filmpje. Voorbeelden van ondertitels 
zijn: “De leerling gebruikt de strategie splitsing.” Of: 
“De leerling kan geen juiste context bedenken bij de som 
24:6.” De student bewijst hiermee dat hij ziet wat relevant 
is en daarmee dat hij bewust bekwaam is als vakleraar.  
Studenten filmen tegenwoordig met een goede mobiele 
telefoon; onze videocamera’s zijn inmiddels afgeschreven. 
Alle derdejaars krijgen dit jaar een statief cadeau, 
waarin ze hun mobiel kunnen klemmen om zo een 
goede opname te maken van hun lessen en gesprekken. 
Ook krijgen ze een gratis account op WeVideo, waarin 
ze hun opnames kunnen bewerken.’ 

‘Elke student levert als toets 
een videomontage in’

Gaat deze opleidingsdidactiek door als jij stopt 
met werken?
‘In Nederland is er volgens mij geen enkele pabo die 
beeldbegeleiding op deze manier structureel inzet en 
waar beeldbegeleiding een vast onderdeel is van het 
curriculum. Ik heb hiervoor gevochten als een terriër. 
Vooral het creëren van draagvlak kostte veel tijd. 
Inmiddels is beeldbegeleiding gelukkig zo verweven 
met het curriculum van De Kempel dat ik verwacht dat 
hiermee wordt doorgegaan als ik stop, vanwege het 
rendement en vooral vanwege de koppeling tussen 
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theorie en praktijk. Eigenlijk is deze didactiek trouwens 
geschikt voor elke vorm van beroepsonderwijs. 
Het is essentieel dat je er als beeldbegeleider voor zorgt 
dat beeldbegeleiding in de organisatie geborgd wordt. 
Dat geldt niet alleen voor hogescholen en middelbaar 
beroepsonderwijs , maar ook voor scholen in het primair 
en voortgezet onderwijs. Het zal duidelijk zijn dat 
draagvlak binnen de opleiding en afstemming met het 
management voorwaarden zijn om beeldbegeleiding op 
grote schaal te integreren in het opleidingscurriculum. 
Je moet zorgen dat managers de waarde ervan inzien. 
Laat ze maar eens een filmpje zien, van hooguit drie tot vijf 
minuten, om duidelijk te maken wat beeldbegeleiding 
inhoudt. Kijk maar op mijn website, daar staan er 
genoeg! En natuurlijk moet je kwaliteit leveren.’

terugkijkt. En dan steeds maar weer teruggaan naar 
het beeld, dat voor zich laten spreken. Wanneer doe je 
iets wel en wanneer niet, wanneer en waarom blijf je 
praten? Dat zijn voor mij de vragen die belangrijk zijn 
voor nascholing en waar we het over moeten hebben. 
Kijken naar je eigen beelden, je eigen lessen, naar 
opnames van anderen, blijft altijd boeiend. Ik heb zelf 
ook heel veel gekeken naar mijn eigen opnames van 
studenten, kinderen, groepen en gesprekken. In gedachten 
heb ik eindeloos herkauwd, totdat ik wist wat ik niet 
goed deed, wat ik wel goed deed en waarom dat zo was. 
Ik gebruik die beelden van mijzelf trouwens ook bij mijn 
eigen beeldbegeleiderstraining voor leraren. Ik wil dat 
mijn collega’s weten dat ik ook mijn leerpunten heb. 
En dat ik durf te laten zien waar ik het niet goed heb 
gedaan, waardoor ik voor hen een rolmodel kan zijn 
dat ook fouten maakt.’  

‘Het is belangrijk om als 
beeldbegeleider vlieguren te 
maken’

Tip van de redactie! Lees de artikelen 
‘Een training beeldbegeleiden voor 
lerarenopleiders’ (Tijdschrift voor 
Lerarenopleiders, 2020), ‘Kijkwijzer 
Kind-leergesprek’ (Praxis Bulletin, 
2015) en ‘Beeldbegeleiding als basis 
voor een groepshandelingsplan’ 
over ‘Kijken met kinderen’ (Beter 
Begeleiden, 2018) van Vincent 
Klabbers. Ze zijn te vinden in de 
materialenbank op lbbo.nl. 

Hoe zie jij de ontwikkeling van de beeldbegeleiding 
in het algemeen?
‘Het valt mij op dat er in het nascholingsaanbod voor 
beeldbegeleiders veel aandacht is voor het gebied 
“eromheen”. In mijn beleving is er te weinig focus op de 
kern, de eigenheid van beeldbegeleiding. Als het tijdens 
een nascholingscongres bijvoorbeeld gaat over relatie, 
competentie, autonomie, met een scheutje Vygotsky en 
een snufje Korthagen erbij … dan is dat voor iedereen 
die met kinderen of mensen werkt van belang. Niet 
alleen voor beeldbegeleiders. Waardevol om hier 
aandacht aan te besteden, maar er is een aanvulling 
nodig die specifiek gaat over beeldbegeleiding.  
Bijscholingen zouden volgens mij meer moeten gaan 
over het repertoire van de beeldbegeleider. Wat zeg je 
en wat doe je als beeldbegeleider om die ander te 
activeren? Wat kun je doen om na een moment van 
compenseren weer om te buigen naar activeren? Je 
zou tijdens een training eigenlijk micro-analyse moeten 
toepassen op het handelen van de beeldbegeleider. 
Samen bijvoorbeeld kijken naar stiltes die vallen en 
hoelang zo’n stilte effectief is. En je zou als beeldbegeleider 
moeten leren om te kiezen over welke dingen, die je 
zelf ziet of hoort in het beeld, je toch geen opmerking 
maakt. Wanneer en waarover houd je je mond? 
Een goede beeldbegeleider heeft trouwens niet enkel 
oog voor de drijvende krachten achter het gedrag van de 
ander, maar weet ook waardoor hij zelf gedreven wordt. 
Vanuit welke normen en waarden handel je als beeld-
begeleider, waar liggen jouw voorkeuren en irritaties? 
Ook is het goed om te weten wanneer je jezelf moet 
beteugelen. Dat kom je eigenlijk alleen van jezelf te 
weten als je vlieguren maakt, je eigen gesprekken 
opneemt, in een kwaliteitskring zit en samen beelden 

‘Ik wil dat mijn collega's weten dat 
ik ook mijn leerpunten heb’

Wat heeft jouw voorkeur? Wel of geen leervraag 
bij een traject beeldbegeleiding?
‘Met beeldbegeleiding help je een ander om eigen 
antwoorden te vinden op vragen. Dus vaak is er wel een 
vraag van een lerende. Maar het is niet noodzakelijk. Wel 
moet er een focus zijn in een traject. Leraren zeggen 
soms: “Film maar, kijk maar wat jij ziet.” Ook dan 
ontstaat er gaandeweg wel focus, een leervraag, maar 
ik wil natuurlijk wel diepgang! Het is overigens ook niet 
eenvoudig om datgene waar je last van hebt goed te 
formuleren; taal is niet gemakkelijk. Als je het kunt ver-
woorden, is het soms daarmee al gedeeltelijk opgelost.  
Ik streef ernaar om bij alle toepassingen van beeld-
begeleiding het vakmanschap van de ander te laten 
groeien. Dus dat de ander meer bewust bekwaam 
wordt. Dat diegene het patroon leert zien van zijn 
interventies en het effect daarvan op het leer- en 
werkgedrag van de lerende.’
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Nettie Kramer is redactielid van ‘Beter Begeleiden’, zelfstandig beeldbegeleider 
in het onderwijs (zbo’er) en interim-leraar.

Nettie Kramer

Er is zoveel wat moet in het leven van leraren 
en studenten. Hoe zorg je dat leren met beelden 
onder de aandacht blijft?
‘Natuurlijk door beeldbegeleiding in te zetten voor 
pabo-studenten en op lerarenopleidingen en door 
beeldbegeleiding te implementeren in het curriculum. 
Verder denk ik dat het goed is om in een school startende 
leraren goed te begeleiden, zodat zij niet kopje-onder 
gaan. In iedere school moet daarom een beeldbegeleider 
aanwezig zijn om starters in ieder geval één traject aan 
te bieden. Met zo’n traject hoop je te bereiken dat zij 

zowel zien waar ze goed in zijn als wat ze nog kunnen 
verbeteren. En uiteraard kun je gedurende de loopbaan 
van de leraar beeldbegeleiding blijven toepassen.  
Daarnaast kan beeldbegeleiding worden ingezet voor 
teamontwikkeling. Hierbij is het wel belangrijk dat 
teamleden zelf het eigenaarschap houden door hun 
eigen beelden te kiezen. Doordat zij elkaars beelden 
zien, ontstaat er meer waardering. Zo groeien team-
leden naar elkaar toe. Je doet zo aan teambuilding 
en -ontwikkeling tegelijk.  
Als een ib’er in het eigen team een ontwikkeling leidt 
met beelden, is dat best spannend. En dan heb ik nog 
niet eens over de hoge werkdruk. Soms is het dan beter 
dat er iemand van buiten die beelden maakt en de 
teamontwikkeling begeleidt. 
De kern is uiteindelijk dat het altijd gaat om de kinderen. 
Als de beeldbegeleider zijn werk goed doet, ondersteunt 
hij de leraar in zijn werk met kinderen.’

‘Op elke school moet een 
beeldbegeleider aanwezig zijn’
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