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Inleiding
A – Welke uitdagingen neemt het TRACKs-project aan?
Het TRACKs-project (TRAnsitions Children and Kindergarten) focuste op de professionals die werkzaam
zijn in de kinderopvang, de buitenschoolse opvang en het kleuteronderwijs. Rapporten en onderzoek
tonen aan dat voor kinderen tussen 0 en 6 jaar, onderwijs en opvang voor jonge kinderen (ECEC)
een cruciale bijdrage kan leveren aan hun cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling en later
aan hun academische prestaties (Lazzari & Vandenbroeck, 2012). ECEC draagt bij aan het verwerven
van vaardigheden en attitudes (d.w.z. nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en bepaalde sociale
vaardigheden) die later leren bevorderen.
De Europese Commissie heeft een strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van
onderwijs en opleiding gelanceerd, als een forum waarop lidstaten goede praktijken kunnen uitwisselen.
Deze ‘ET2020’-strategie is opgezet met als primair doel de ontwikkeling van effectieve onderwijs- en
opleidingssystemen te ondersteunen. Onderzoek heeft aangetoond dat de gunstige effecten van ECEC
alleen kunnen worden bereikt in een context van hoog-kwaliteitsvol aanbod. De conclusie van de
ET2020- Raad benadrukte dus het belang van het bevorderen van de toegang tot ECEC-voorzieningen
van goede kwaliteit om de onderwijsresultaten te verbeteren, met name voor kansarme groepen.
De Raad nodigt de lidstaten ook uit om verdere inspanningen te leveren om de voortdurende
professionele ontwikkeling van het personeel te verbeteren dat werkzaam is in het ECEC en het
schoolsysteem (professionals, leraren, schoolleiders, pedagogische coördinatoren), op basis van
recent onderzoek dat de relatie onderstreept tussen die professionalisering en de kwaliteit van de
onderwijsomgeving en -programma’s. Niet alleen de kwalificaties van het personeel, maar ook het
structurele kader en de infrastructuur waarin ECEC wordt aangeboden, spelen een belangrijke en
invloedrijke rol in de resultaten van ECEC.
Bovendien toont eerder onderzoek aan dat een meer dialooggerichte benadering nodig is tussen alle
ECEC-belanghebbenden, bijvoorbeeld als het gaat om kinderverzorgers en leerkrachten tegenover
ouders, maar ook wat het delen van kennis en de implementatie van goede onderzoekspraktijken
naar het werkveld betreft. Daarom is het TRACKs-project opgezet. Hier staan de ECEC-professionals
centraal op het podium omdat ze de belangrijkste actoren zijn van een echte sociale integratie en een
schoolloopbaan. Tegelijkertijd zijn zij ook de belangrijkste actoren die via de dagelijkse praktijk het
welzijn en de ontwikkeling van kinderen beïnvloeden.
De kerndoelstelling van het project is onderzoeken welke aspecten van de dagelijkse praktijk bijdragen
aan de leerprocessen van kinderen om deze te analyseren door met praktijkmensen in gesprek te gaan
over reflectieprocessen gericht op de groei van hun professionele vaardigheden en visie. We kozen voor
de methode van video-analyse en videocoaching om ‘het impliciete denken’ expliciet te maken dat ten
grondslag ligt aan de dagelijkse praktijk van professionals waarbij de dynamiek van inclusie/uitsluiting
wordt uitgespeeld. Wij zijn van mening dat deze innovatieve en actieve leermethode hun eigen begrip
van hun individuele dagelijkse praktijk zal verdiepen en hun team een sterke methodologie zal bieden
om een reflectiecultuur te versterken.
Deze aanpak is een sterk hulpmiddel gebleken bij het bereiken van diepgaande reflecties en het
aanmoedigen van gedragsveranderingen in hoe de professionals omgaan met kinderen (Fukkink
& Lont, 2007). Onze aanpak voorzag in dynamische kennis- en praktijkuitwisseling tussen de drie landen
die betrokken zijn bij het TRACKs-project: België (Vlaanderen), Italië en Polen.
Deze transnationale benadering zorgde voor een goede leerkwaliteit voor professionals, ervan uitgaande
dat de internationale contexten elkaar kunnen ‘voeden’ om oplossingen uit te wisselen en tot goede
reacties te komen op bepaalde ECEC-uitdagingen. Om dit doel te bereiken, werkte elke landenpartner
(universiteiten) samen met zowel lerarenopleidingen als ECEC-instellingen en kleuterscholen die
op lokaal niveau opereren.
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B – Bevindingen uit onderzoek die onze aanpak ondersteunen
Een aanzienlijk deel van de relevante studies spruit voort uit het baanbrekende werk van Tobin en
Davidson over ‘polyvocale etnografie’ (1990, zie bibliografie). Ze bestudeerden ECEC-instellingen en
praktijken van leerkrachten door middel van een kritisch polyvocaal discours tussen wetenschappers
en praktijkmensen, waarbij ze video gebruikten als een ‘visuele methodologie’. Een dergelijke
onderzoeksstrategie is ontworpen om leerkrachten te empoweren direct te spreken en ‘terug te
praten’ op wat onderzoekers als kenmerken aanreiken. Door dit te doen, creëerden ze een forum
waar de interpretatie van wetenschappers kan worden betwist en verrijkt met het perspectief van
de deelnemers, waardoor hun stemmen naar voren komen. Deze methode is vervolgens toegepast in
interculturele studies waarin ECEC-voorzieningen en professionals, gezinnen en reflectie, empowerment
en gemeenschapsbewustzijn in verschillende landen werden onderzocht.
Deze benadering van video-analyse en videocoaching is ook overgenomen door Van Es e.al. (2014, zie
bibliografie). In hun studie onderzoeken ze hoe ze een inhoudelijke analyse van de onderwijspraktijk met
video kunnen faciliteren, zodat het een productief leermiddel wordt voor de professionele ontwikkeling
van leraren. Video-analyse en videocoaching maken collectieve momenten mogelijk om leraren en
opvoeders bewust te maken van het idee van ‘beschrijving’ als uitgangspunt voor ‘interpretatie’.
Het stelt een reconstructie voor die kan worden gebruikt als basis voor de vorming van deelnemers in
het observeren van gedrag en onderwijspraktijken. De methode kan ook worden gebruikt om ECECprofessionals opzettelijk in ‘onderzoekers’ te transformeren, door hen uit te nodigen om te beschrijven
en te interpreteren wat ze zien, om verdere tools te ontwikkelen om zo goed mogelijk aan de behoeften
van groeiende kinderen te voldoen.
Uit recent onderzoek is gebleken dat de mogelijkheden van video-analyse en videocoaching als een
interculturele samenwerkingsmethode in ECEC-voorzieningen nog dieper moeten worden onderzocht.
Video-analyse en videocoaching kunnen worden gebruikt als onderzoeksmethoden om kwesties
van diversiteit en inclusie binnen ECEC-contexten aan te pakken. Het kan dienen om te begrijpen
wat migranten, niet-immigrantenouders en professionals vinden van de ECEC-voorziening. Om een
voorbeeld te geven van het effectieve gebruik van videoanalyse en videocoaching, koppelen we het
aan de vele onderzoeken die zijn gedaan naar het ‘Pygmalion’- of’ Golem’-effect. Deze effecten laten
zien dat de overtuigingen van de (kleuter)leraar over zorg en onderwijs een invloed hebben op de
schoolresultaten van de kinderen. Doordat ze zichzelf ‘in actie’ zien door videofragmenten, bieden
videoanalyse en -coaching tal van mogelijkheden voor leren en professionele ontwikkeling.
Video-opnames worden specifiek gebruikt om te luisteren naar de stemmen en ervaringen van ouders
en professionals. Verder onderzoek illustreert het gebruik van video-opnames als een methode om
onderwijspraktijken te transformeren naar inclusie, en om de algemene kwaliteit van de voorzieningen
te verbeteren.
Het analyseren van praktijken door middel van video-opnames is een iteratief proces dat collectief
moet worden uitgevoerd, d.w.z. in team. Op die manier kunnen de professionals hun hypothese
van praktijken en hun effect op het gedrag van kinderen onderzoeken. Alleen door teamgesprekken
kunnen de professionals bewuster worden over hun praktijken. Het laat hen toe te onderhandelen
over veranderingen, die op hun beurt door de groep van professionals kunnen worden besproken.
Dit gebruik van videoanalyse en videocoaching kan zeer nuttig zijn om gezamenlijk criteria te bepalen
om de praktijken en attitudes van professionals binnen ECEC-voorzieningen te verbeteren. Het stelt
ons in staat om de vaardigheden en competenties van kinderen beter te begrijpen, maar ook om de
ecologische omstandigheden te onderscheiden die hun ontwikkeling vergemakkelijken.
We verwijzen naar de bibliografie, waar de lezer een lijst kan vinden van de belangrijkste literatuur en
onderzoek. Literatuurreview.
5

C – Wat deze toolbox aanbiedt
Deze toolbox is ontwikkeld om een bredere impact en reikwijdte van het TRACKs-project voor alle
ECEC-professionals te garanderen. Het bevat
•
•
•

het kader dat ten grondslag van video-analyse en videocoaching ligt, en
de belangrijkste elementen of basisprincipes over het hoe en waarom van videoanalyse en
videocoaching,
drie landenperspectieven, hoe alle partners deze algemene kaders en sleutelelementen hebben
vertaald naar hun eigen context.

In “Toolbox van kennis, ervaringen en goede praktijken. Lessons learned van casestudies” gaan we
dieper in op de ‘echte’ implementatie, processen en fasen van video-coaching in elk land..
De doelgroepen voor deze toolboxen zijn omvangrijk: professionals in ECEC-settings, leerkrachten,
pedagogische coördinatoren, directeuren, begeleiders, pedagogische begeleidingsdiensten,
lerarenopleidingen, hogescholen en universiteiten, studenten ...

6

DEEL 1 – Kader
In dit hoofdstuk stellen we dat video-analyse en videocoaching moeten worden gebruikt in een
teamcultuur en -visie op ‘collectief leren’. Dit noemen we ‘werken aan een competent systeem’.
Deze reflectiecultuur is een voortdurende zoektocht naar een gemeenschappelijke taal onder de
professionals en hun coördinatoren, om hun dagelijkse praktijken en interacties met kinderen te
verrijken. We bieden ook een aantal alternatieve toepassingen van videofragmenten. Ten slotte
presenteren we een conceptueel kader - met 7 ‘hefbomen’ - als basis voor het kijken naar kinderen, en
via hen te kijken naar de groeiperspectieven van de competenties van de professionals.

A – Over professionalisering
1 – Naar een competent systeem
Een competent systeem is niet de som van alle competente individuen in een organisatie. Het is ook
geen set van vaardigheden dat meetbaar is. In een competent systeem is elke professional deel van
een team dat elk kind ontwikkelingskansen geeft, met extra aandacht voor kinderen die opgroeien
in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Een speciale editie van het Europese tijdschrift “Kinderen
in Europa”3 biedt inspiratie. Daar staat dat “(...) de competentie van het personeel een van de meest
in het oog springende voorspellers [is] van de kwaliteit van een voorziening.”4 De auteurs verwijzen
naar het Europese CORE-onderzoek (Competences Requirements in Early Childhood Education and
Care)5. Dit onderzoek stelt dat de kwaliteit van het team wordt bepaald door competente individuen
én competente systemen.
“De belangrijkste factoren zijn (...) voortdurende pedagogische ondersteuning om over de eigen praktijk
kritisch te reflecteren en deze te documenteren, en het construeren van pedagogische praktijk door
theorie en praktijk aan elkaar te verbinden. Alhoewel het belangrijk is om over kennis en praktische
vaardigheden te beschikken, moeten pedagogisch medewerkers en teams ook over reflectieve
vaardigheden beschikken. Ze werken immers in complexe, onvoorspelbare en uiteenlopende contexten.”6

De aanbevelingen van de auteurs zijn gebaseerd op een verschuiving van een individuele naar een
systemische benadering van competentie: de nood aan kindvrije, betaalde uren voor planning,
documenteren en reflecteren, deelnemen aan collegiaal leren, werk en opleiding combineren,
deelnemen aan actie- en praktijkonderzoek, enz. Deze voorwaarden, besluiten ze, hebben betrekking
op alle professionals, ongeacht hun opleidingsniveau. ‘Leren’ begint immers bij het reflecteren over de
dagelijkse praktijk.
“De taak van een pedagogisch coach is om medewerkers te helpen de vertaalslag te maken van theorie
naar praktijk en om ze te stimuleren theoretische inzichten te verwoorden aan de hand van wat er in de
praktijk gebeurt.”7

We baseren bovendien op wat diverse onderzoeken8 ons vertellen, met name dat positieve effecten
enkel gelden als de voorzieningen en het kleuteronderwijs van optimale kwaliteit zijn. Het gaat in deze
3

“De kracht van kinderen, ouders en begeleiders. Het competentiedebat” (2011)

4

idem, “Een competente medewerker vraagt om een competent systeem”, p. 8

5

Zie Publications Office of the European Union,
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fc7e05f4-30b9-480a-82a7-8afd99b7a723

6
“De kracht van kinderen, ouders en begeleiders. Het competentiedebat” (2011), p. 8
7

idem, “Hoe begeleiders van elkaar leren.” p. 12

8

Van Laere, K., Vandekerckhove, A., & Lambert, L. (2019)
7

onderzoeken om leefgroepen en kleuterklassen met relatief weinig kinderen. Het gaat ook om de
integratie van zorg en leren omdat beide aspecten voor jonge kinderen even belangrijk zijn. Daarom
besteedt men best heel wat aandacht aan respect voor diversiteit en aan dialoog met gezinnen, inclusief
gezinnen in armoede. In het recente Europese kwaliteitskader van voorschoolse voorzieningen
9
werden deze kwaliteitsvoorwaarden van voorschoolse voorzieningen vastgelegd door de Raad van
Europa: kwaliteitsvolle voorzieningen werken het best proactief aan hun toegankelijkheid en hebben
een pedagogiek die uitgaat van een rijk en sterk kindbeeld en wederkerig partnerschap met ouders en
buurt.
In het TRACKs-project gebruikten we videocoaching als tool om individuen en teams te ondersteunen
in het realiseren van een competent systeem.

2 – Reflectiecultuur versterken
Kindvrije uren hebben om te plannen, documenteren en reflecteren, dat is de randvoorwaarde om tot
professionaliseren te komen. Een team heeft tijd nodig om een reflectiecultuur op te bouwen, om een
‘gemeenschappelijke taal’ te ontwikkelen, zoals Ainscow and Miles10 het uitdrukken. Wat deze auteurs
schrijven over een school geldt voor élke ECEC- voorziening:
“In de kern van veranderingsprocessen ligt de ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal waarmee
collega’s met elkaar kunnen praten over gedetailleerde aspecten van hun praktijk. (...) Veel van wat
leraren doen tijdens intensieve ontmoetingen gebeurt immers op een automatisch, intuïtief niveau.
Er is weinig tijd om halt te houden en na te denken. Daarom is het belangrijk om ook in de mogelijkheid
te zijn collega’s aan het werk te zien. Dit is erg cruciaal voor het welslagen van het ontwikkelen van een
goede praktijk. Door gedeelde ervaringen kunnen collega’s elkaar helpen benoemen wat ze doen
en omschrijven wat ze zouden willen doen.”

In het TRACKs-project hebben we geleerd dat videocoaching een sterke tool is om het team te helpen bij
het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. Videocoaching creëert tijd en ruimte voor reflectie
door het dagelijkse gebruik van woorden en discours even een halt toe te roepen.
“Er zijn krachtige technieken beschikbaar die het gebruik van wederzijdse observatie omvatten, zoals
video-opnamen (...). Ze bieden ‘onderbrekingen’ aan die helpen het gewone ongewoon te maken
op manieren die kritische vragen, creativiteit en actie stimuleren. Zo kunnen deze technieken leiden
tot een herformulering van waargenomen uitdagingen, die zo de aandacht van de leraar vestigen
op mogelijkheden om belemmeringen voor participatie en leren weg te nemen, mogelijkheden
die hij/zij anders over het hoofd zag.”11

Videocoaching heeft dus zowel impact op het individueel groeien als op het collegiaal groeien/
leren.

9

Zie http://ec.europa.eu/assets/eac/education/experts-groups/2011-2013/ecec/ecec-quality-framework_en.pdf, en
https://vbjk.be/nl/projecten/vormingspakket-bij-het-europees-kwaliteitskader

10
11

“Making Education for All inclusive: where next?” Mel Ainscow Æ Susie Miles (2008), p. 24 enz. Zie bibliografie.
idem, p. 25
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3 – Ervaringen delen
Met de beelden die je maakt tijdens het videocoachingsproces kun je, mits je enige voorzorgsmaatregelen
in acht neemt, ook andere doelen en doelgroepen bereiken. In het TRACKs-project hebben we
videobeelden ingezet om:
•

aan ouders te tonen, om hen zo letterlijk een inkijk te geven wat er in de school- of klaspraktijk gebeurt.
Zeker voor nieuwe ouders kan dit erg geruststellend zijn, omdat we uit onderzoek weten dat zij vaak

•

veel ‘zorgen om de zorgen’ hebben: wordt er wel goed zorg gedragen voor mijn kind? Door de beelden
te zien waarop ze hun kind zien lachen, spelen en interageren, zijn ze opgelucht. Heel wat voorzieningen
en scholen gebruiken beelden om ouders te informeren over hun werking, hun waarden en aanpak ...

•

toekomstige kinderbegeleiders en leerkrachten (en hun docenten) op te leiden;

•

aan kinderen te tonen. Op die manier leren kinderen verwoorden wat ze zien, leren ze reflecteren over
een situatie of beleving, maken ze kennis met verschillende perspectieven en emoties ...

Uiteraard kun je de beelden pas delen wanneer iedereen die betrokken en gefilmd is, zijn/haar
toestemming voor het delen geeft. (Zie ook verder ‘Over Videocoaching – Sleutelelementen’.)

B – Over Kwaliteitsvolle Interacties & Beeldvorming
Volgens Forghani-Arani et al. (2019) zijn er “concepten nodig die leerkrachten helpen te kijken naar wat
er in de klas is gebeurd en belangrijke aspecten te identificeren om het gebeurde te interpreteren, en
om een structuur en ruimte te bieden om te anticiperen op een alternatieve handeling, om conclusies
te trekken voor toekomstige actie, en om na te denken over hoe verder te gaan ”12. Dit geldt natuurlijk
voor alle ECEC-instellingen. Binnen teams is een conceptueel kader nodig omdat relevante concepten
een effectieve professionele ontwikkeling kunnen bevorderen. Een theoretisch concept dat de
vaardigheden van perceptie, interpretatie en besluitvorming verenigt, is het concept van professionele
visie.
In het TRACKs-project bespraken we een mogelijk algemeen kader voor videoanalyse en coaching. We
hebben afgesproken twee kaders te gebruiken
•

het ‘7 hefbomen’-kader,

•

het kijkkader kwaliteitsvolle interacties.

1 – 7 hefbomen om tot gelijke onderwijskansen voor elk kind te komen

12

Geciteerd in “Measuring and Investigating Secondary Education Teachers’ Professional Vision of Inclusive Classrooms Through Vid
eo-Based Comparative Judgement”. Iris Roose (2019), p. 10. Zie bibliografie.
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In TRACKs gebruikten we het kijkkader en de concepten zoals ze ontwikkeld zijn in het project
“Kleine Kinderen Grote Kansen” (2016-18)13 In dit project kwamen alle Vlaamse bacheloropleidingen
Kleuteronderwijs samen om na te denken over de essentiële competenties in het omgaan met diversiteit
en het aanpakken van sociale ongelijkheid en (kinder)armoede.
De 7 hefbomen “om tot gelijke leer- en ontwikkelingskansen voor elk kind” te komen leek erg relevant
om in het TRACKs-project te gebruiken als algemeen kader bij het voorbereiden en analyseren van
videofragmenten in coachingssessies met professionals. In “Toolbox van kennis, ervaringen en goede
praktijken. Lessons learned van casestudies” beschrijven we hoe elke TRACKs-partner dit kader in de
praktijk heeft gebruikt. Hieronder beschrijven we meer in detail wat de hefbomen inhouden.

Vier hefbomen rond Kwaliteitsvolle interacties die nodig zijn om alle kinderen
de nodige kansen te geven
‘Werken aan kwalitatieve interacties’ en ‘kinderen tot kwalitatieve interacties brengen’ zijn
kerncompetenties in het omgaan met diversiteit, kinderarmoede en achterstandssituaties. Uit
internationaal onderzoek van de afgelopen 20 jaar blijkt dat de professional voor jonge kinderen het
verschil kan maken. Dit geldt zowel in de omgang met het individuele kind, met de groep kinderen als
met de ouders.
Onze kwaliteitsvolle interactie met kinderen in een rijke en stimulerende context heeft positieve
effecten op de ontwikkeling van alle kinderen. Net voor kinderen die meer kwetsbaar zijn deze
effecten nog groter, ook op lange termijn.
Het is van cruciaal belang om als kinderbegeleider en leerkracht competent en vaardig te zijn in:
1) taal-bevorderende interacties (‘rijke taal’)
2) denk- en onderzoeks-bevorderende interacties (‘denken’),
3) relationele interacties (‘warme relaties’),
4) artistiek/muzische/ creatieve/expressieve interacties (‘expressie’).
(Zie illustratie met de vier blauwe hefbomen).
Deze vier hefbomen staan steeds in onderlinge interactie, ze kunnen niet los gezien worden van
elkaar. Ze weerspiegelen ook een holistische visie op de ontwikkeling van kinderen. Maar door
ze te verdelen, wordt duidelijker hoe professionals kunnen doorgroeien tot het verwerven van
verschillende competenties en visies.
De interactiekwaliteit van de professional is een belangrijke sleutel tot volledige groei en ontwikkeling
van alle kinderen, en met name van de meest kwetsbare kinderen. De uitdaging voor de professional
is hier anticiperend en compenserend te handelen. Voor kinderen die minder ervaringskansen,
prikkels, aanmoediging, ... in de huiselijke context hebben, moet de professional dit compenseren
door extra ervaringen, prikkels en complimenten aan te bieden.

Hefboom 1 – Rijke taal!
De professional zet ‘taalontwikkelende interactievaardigheden’ in
Taal is kapitaal, cultureel en symbolisch kapitaal. Wanneer kinderen uitgedaagd worden om in
één of zelfs meerdere talen hun gedachten te vormen en te communiceren, dan hebben zij het
belangrijkste instrument in handen om te groeien, te leren. Kinderen willen spreken, willen leren
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‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’-project. Zie https://www.grotekansen.be/. Illustr.: Laura Janssens
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spreken, willen uitgedaagd worden om in woorden hun emoties, verlangens en mening uit te
spreken. Voor elke ouder, opvoeder of professional is dit de evidentie zelve.
Het is voor de professional belangrijk om een rijke en gevarieerde taal te gebruiken, de kinderen
veel spreekmogelijkheden te bieden en goed te reageren op de taaluitingen van de kinderen. Het
komt eigenlijk hier op neer: véél van alles!
•
•
•
•

veel interactie en productie,
veel taalaanbod,
veel mogelijkheden om zelf talige boodschappen te produceren (hypothese, proberen en oefenen), en
veel mogelijkheden om er feedback op te krijgen.

taalaanbod
feedback

hypothese
productie

Hefboom 2 – Denken en onderzoeken
De professional stimuleert denk- en onderzoeksvaardigheden
Probleemoplossend denken, leren plannen, reflecteren op het proces, focussen op goede vragen,
redeneren, zelfsturend handelen, emoties reguleren. We geven het toe, dat is ‘zwaar geschut’ in
het doorgaans vrij speelse ‘strijdperk’ van een kinderdagverblijf of kleuterklas. En toch kunnen
jonge kinderen al erg vroeg geprikkeld en uitgedaagd worden bij (de aanvang van) deze processen.
Deze hefboom gaat dieper in hoe we kinderen leren denken, ontdekken, vooruitblikken … vanuit
de intrinsieke kwaliteit ‘nieuwsgierig en verwonderd zijn’. Ook deze hefboom kunnen we niet
loskoppelen van andere hefbomen en concepten. Het duidelijkst is dit met de taal-hefboom.
Kun je immers denken en onderzoeken zonder talige interactie?

Hefboom 3 – Warme relaties
De professional zet ‘relatiebevorderende interactievaardigheden’ in
Kinderen ontwikkelen en leren in een veilige, gestructureerde en tegelijk uitdagende context die
volwassenen bieden. Relaties met ouders en professionals bepalen hun groei. Peuters en kleuters
hebben warme en consistente interacties nodig met de volwassenen in hun omgeving. Tegelijk leren
ze hoe ze relaties met andere kinderen leggen, hoe ze leren samen-leven en samen-werken. Eigen
groei (autonomie, zelfsturing) gelinkt aan sociale relaties (verbondenheid). Op beide aspecten gaat
deze hefboom in.

Hefboom 4 – Expressie
De professional zet in op het muzisch-creatieve
Muzisch werken is je eigen beleving tot uitdrukking brengen met behulp van de taal van de kunsten.
Net zoals de drie andere hefbomen van ‘Kwaliteitsvolle interacties’ is ook deze muzisch-creatieveexpressieve hefboom erg belangrijk in de ontwikkeling van élk kind. Het muzische en expressieve
is bij uitstek de taal van de verwondering, de nieuwsgierigheid, het exploreren, de fantasie, soms
het non-verbale. Dat geeft uitstekende aanleidingen om ook rijke taal te weven in het muzische
proces, om onderzoekende vaardigheden te stimuleren en om verbondenheid in de kindergroep te
bewerkstelligen.
11

Het muzische is een universele taal die drempels kan weghalen van sociale uitsluiting en
ongelijkheid. Kunst roept herkenbare emoties op, neemt drempels weg, zorgt ervoor dat mensen
vanuit verschillende achtergronden elkaar toch kunnen terugvinden.

Drie hefbomen over Beeldvorming
Waar het kernthema ‘kwaliteitsvolle interacties’ focust op de relatie tussen professional en kinderen,
zet het kernthema ‘beeldvorming’ meer in op het meta-niveau: hoe kunnen we als professional leren
kijken naar onszelf, naar ons eigen referentiekader? Hoe leren we daar kritisch op reflecteren, hoe
leren we ons handelen afstemmen op ervaringen en inzichten wat betreft kwetsbaarheid, kans- en
kinderarmoede?
Alle drie de hefbomen in dit kernthema zijn van belang. Het maakt op zich niet uit met welke hefboom
je in een opleiding of professionaliseringstraject rond beeldvorming zou beginnen: als je ook de twee
andere er maar bij neemt! Dat noemen we ‘de hele cirkel doorlopen’.

Hefboom 1 – Geraakt worden

De professional leert de wereld van armoede en sociale ongelijkheid kennen (‘ontmoeten’ ‘ondergedompeld worden’)
Ondergedompeld worden in de wereld van kansarmoede en sociale uitsluiting zorgt voor beklijvende
ervaringen, soms voor een schokeffect. Of je nu student, docent, kinderbegeleider, kleuterjuf, …
bent, ‘aan den lijve’ ondervinden wat maatschappelijke uitsluiting met de waardigheid van een
mens doet, is een krachtige hefboom voor een diepgaander empathisch vermogen.

Hefboom 2 – Kennis en inzichten
De professional leert kaders, concepten en inzichten kennen inzake armoede en (mechanismen) van
sociale ongelijkheid
Waarom is er kans- en kinderarmoede? Wat zijn de mechanismen achter sociale ongelijkheid?
Wat doet armoede met een mens? Welke theorieën, concepten en kaders bestaan er die de
structurele oorzaken goed kunnen uitleggen? En hoe kunnen ze ons helpen duiden wat we in onze
klassen, dagverblijven en opvang zien en ervaren?
Er zijn veel modellen en theoretische concepten die op een duidelijke manier één aspect van de
oorzaken van armoede en sociale uitsluiting verklaren.

Hefboom 3 – Handelen/reflecteren

The professional kan kritisch reflecteren over eigen handelen en zij/haar handelen ernaar aanpassen
Vanuit de twee andere hefbomen bij ‘Beeldvorming’ – ‘geraakt worden’ en ‘kennis en inzichten’
opdoen – is het uiteindelijk de bedoeling je eigen handelen als (toekomstige) begeleider van
kinderen bij te sturen. Zodat je klas-, school-, opleidings- kinderopvang- en dagverblijf-praktijk echt
kunt inzetten om elk kind gelijke ontwikkelingskansen te bieden.
Reflecteren op je handelen, en er dan naar handelen, is eigenlijk een levenslang proces. Deze
professionalsering stopt nooit – of zou toch voortdurend geprikkeld moeten worden. Bovendien is
dit een professionalisering die zich niet enkel voltrekt op individueel vlak maar ook op teamniveau
(zie hierboven over ‘competent systeem’). Video-analyse en video-coaching zijn sterke methoden
met betrekking tot deze hefboom.
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2 – (Observatie) Kijkkader kwaliteitsvolle interactie
Fukkink, Trienekens en Kramer (2010) tonen overtuigend aan dat videofeedback meer effectief
is als er een vast kader is om de blik te richten en de observatie te structureren. Een kijkkader
zorgt ervoor dat je met anderen in gesprek kan gaan over de beelden omdat je een gedeelde taal
kan gebruiken bij wat je ziet en observeert. Zo wordt het bekijken van de videobeelden meer
gericht en voorspelbaar, en dus ook veiliger en meer ondersteunend. Het kijkkader is een houvast
voor alle betrokkenen: enerzijds voor de videocoach om het gesprek richting te geven, anderzijds
voor de professionals zelf om tijdens het gesprek de blik te richten en zelfinzicht te verwerven in
het eigen handelen en om erover te spreken met collega’s. Een kijkkader om beelden te bekijken
en bespreken is best wetenschappelijk onderbouwd vanuit onderzoek. Op die manier kan je
de interactie met kinderen op een verantwoorde manier in de kijker zetten. Je krijgt dan een
volledig en genuanceerd beeld op belangrijke componenten van een kwaliteitsvolle interactie.
De NCKO kwaliteitsmonitor van het Nederlands Consortium Kinderopvang (Gevers Deynoot-Schaub
et al., 2009) is een onderbouwd kader met focus op kwaliteitsvolle interactie. Deze kwaliteitsmonitor
benoemt zes interactievaardigheden van een pedagogisch medewerker voor een geslaagde interactie
met jonge kinderen: sensitieve responsiviteit, respect voor de autonomie van een kind, structureren
en grenzen stellen, praten en uitleggen, ontwikkelingsstimulering, begeleiden van interacties
tussen kinderen. Vanuit het onderzoek verBEELDing (Bracke e.a., 2014) wordt aangeraden om een
kijkkader te gebruiken waarin de noden van het kind in de interactie centraal staan. Op die manier
wordt de inhoudelijke focus in het kijkkader helemaal afgestemd met de methode van het gesprek,
vanuit een gedeelde filosofie: we kijken naar en spreken over de beelden vanuit de kinderen.
Het kijkkader dat ontwikkeld werd in verBEELDing (Bracke, Hostyn, & Steverlynck, 2014) is een hertaling
van de NCKO kwaliteitsmonitor vanuit kindperspectief. “Wat zijn de noden van dit kind / de kinderen
in de interactie?” Door hier op te focussen, kom je onmiddellijk bij het denken over “wat zijn de
interactievaardigheden die op dit moment dit kind verder ondersteunen in zijn ontwikkeling en groei
als persoon?”. De interactienoden kunnen verschillen van kind tot kind en van moment tot moment. Je
blijft continu uitgedaagd om na te denken over een interactie die is afgestemd op de huidige noden van
een kind in de interactie. Observation Framework high-quality interaction - perspective CHILD Based on
NCKO-Kwaliteitsmonitor, research ‘VerBEELDing’ (University college Artevelde)
Observatie kijkkader: kwaliteitsvolle interactie vanuit kindperspectief

Gebaseerd op NCKO-Kwaliteitsmonitor (2009) en onderzoek ‘VerBEELDing’, Arteveldehogeschool (2014)

Het kind
wil samenzijn
en
samenspelen

Het kind
heeft nood
aan praten
en uitleggen

Het kind
zoekt sensitieve
responsen

Het kind heeft
behoefte aan
structuur en
veiligheid

Interactie
perspectief
kind

Het kind
wil de wereld
begrijpen en
zelf groeien
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Het kind
wil zelf
experimenteren

DEEL 2 – Over videocoaching
In dit hoofdstuk leggen we de belangrijkste elementen of principes van video-analyse en videocoaching vast. Zonder hiermee rekening te houden, vrezen we dat het op groei gerichte doel of de
waarderende filosofie van de methode in gevaar komt. Een belangrijk element is bijvoorbeeld dat het
niet bedoeld is en niet mag worden gebruikt voor de evaluatie van het personeelsbestand.
Dit leidt direct tot enkele suggesties hoe we de rol van trainer of coach invullen die een elementaire
rol speelt in het hele proces.

A - De spelregels

Video-analyse en video-coaching kunnen een reflectiecultuur binnen een team versterken, kunnen een
geschikte methode zijn om groei in team en in individuele praktijken en visie te stimuleren. Maar er
moet rekening worden gehouden met bepaalde voorwaarden.
De ‘sleutelelementen’ of ‘basisprincipes’14 die we hier beschrijven, zijn in zekere zin ethische waarden
die moeten worden ‘onderschreven’ voordat het hele proces wordt gestart. We kunnen de spelregels,
het kader waarbinnen we samen aan de slag gaan, in dit manifest samenvatten.
Manifest’ van videocoaching
Veiligheid
Het doel van videocoaching is groeigerichte professionalisering, perspectieven verbreden, sterktes
verkennen en uitdagingen aanpakken. Het is NIET bedoeld om beroepskrachten te evalueren.
Een gelijkwaardige en verbonden relatie tussen coach en coachee is erg belangrijk. Wanneer evaluatie
een rol speelt, is de nodige veilige omgeving voor een groeigericht proces niet gegarandeerd.
De coach creëert de contextvoorwaarden (tijd en ruimte) om de samenwerking tussen de deelnemers
op te lichten tot een ‘geprivilegieerde’ ruimte waarbinnen kritische reflectie op interactie met kinderen
mogelijk wordt.
Transparantie
De coach informeert op voorhand alle deelnemers en betrokkenen over het hoe en waarom van
videocoaching en start een dialoog hierover.
De coach maakt samen met de deelnemers en de coördinator duidelijke afspraken over de hele
procedure, het filmen, ieders rol ...
Alle volwassenen, ook de ouders van de kinderen die gefilmd worden, geven hun toestemming
volgens een document (‘informed consent’) dat ‘GDPR-proof’ is. Dat wil zeggen: het is in de helderste
bewoordingen duidelijk waartoe de beelden zullen en niet zullen gebruikt worden, wie de eigenaar is,
hoe lang de beelden zullen bewaard worden, enz.
Eigenaarschap
De basis voor het reflectieproces is de intrinsieke motivatie en autonomie van de coachee(s).
Dat betekent dat zijn of haar leerproces of groei-uitdaging centraal staat. De coach faciliteert samen
met de coördinator de individuele of team-reflectieprocessen en discussies.
De betrokken professional is en blijft de eigenaar van de videofragmenten. Hij of zij beslist wat er kan
gefilmd worden en wat niet, welke fragmenten er voor het coachingsgesprek dienen, wat er met de
beelden gebeurt, enz. Hij of zij is haar eigen ‘actor of change’.
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De meeste van deze sleutelelementen zijn gebaseerd op het onderzoek van de ‘VerBEELDing’-methode voor videocoaching, ontwik
keld door de Arteveldehogeschool (zie DEEL 3 – Invalshoek België).
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B – Over de rol van de coach
Om in het team een reflectiecultuur te creëren die gericht is op de groei en ontwikkeling van kinderen
(en het aanpakken van mechanismen van uitsluitingen en ongelijkheid), is een waarderende, veilige en
toegankelijke manier nodig om reflectie te initiëren, zowel op het individu als op de teamniveau.
Videocoaching is een sterke tool om reflectie aan te moedigen … zolang het ook gebaseerd is op de
‘appreciative approach’, wat zoveel wil zeggen als een waarderende aanpak en visie op coaching
en begeleiden van professionals. Er zijn diversie theorieën en handboeken beschikbaar die deze
aanpak uitwerken: inspirerend coachen, appreciative inquiry15, strengths-based development, growth
mindset16… Er bestaat heel wat onderzoek over de effectiviteit ervan. Algemeen gesproken kun je
zeggen dat deze aanpak een positief effect heeft op de motivatie, het zelfvertrouwen, het engagement
en het welbevinden van de deelnemers.
Wie de daadwerkelijke coach is, kan in veel contexten verschillen: een pedagogisch coördinator,
een directeur, een externe coach, een collega ... Het fundament is dat bij het professionaliseren
van kinderbegeleiders en leerkrachten de nadruk best ligt op de sterktes van de professional, op de
mogelijke groei in zijn of haar professionele praktijk, interactie en visieontwikkeling.
We beschrijven enkele belangrijke aspecten van de houding van de coach:
•

Iemand coachen is een veilige omgeving creëren. Zo voelt die zich vrij, ontspannen en
aangemoedigd om videobeelden te bekijken en over de interacties met de kinderen te praten.
Omdat deze beelden de dagelijkse praktijk

•

met soms onbedoelde en onbewuste handelingen – van de professional bevatten en ze expliciet
maken, moeten ze altijd met respect behandeld worden. Vandaar de noodzaak om daar heldere
afspraken over te maken.

•

De sterktes en talenten ontdekken, daar gaat het om. De bemoedigende en succesvolle verhalen
vormen het uitgangspunt van waaruit je expliciet op die sterktes kunt focussen. Wanneer je als
coach ook inzoomt op sterktes en talenten, zal de professional ‘schitteren’.

•

Door in te zetten op iemands sterke kanten en talenten ontstaat de mogelijkheid om het ook over
potentiële uitdagingen te hebben. Het is als coach belangrijk dit proces te monitoren en je aan
te passen aan ieders persoonlijke (leer)stijl. De coachee geeft aan welke kansen hij/zij ziet, die dan
samen kunnen vertaald worden naar ideeën die hij/zij in de toekomst wil uitwerken, aanpakken ...

•

De coach is niet de expert in ‘kwaliteitsvolle interacties’. Vanuit een ‘positieve verwondering’ stelt
de coach relevante en open vragen die de professional aanmoedigen goed te beschrijven wat
te zien is en erover te reflecteren.

•

Als coach toon je eerlijke nieuwsgierigheid en straal je authenticiteit uit.

•

Belangrijk is het ‘spiegel’-effect (parafraseren en herbenoemen): de open vragen van de coach
zijn bedoeld om de professional ‘in de spiegel’ te laten kijken, te reflecteren op zijn/haar praktijk.
Zowel coach als coachee proberen te parafraseren wat ze zien, de acties en praktijk te herbenoemen
of herkaderen. Het helpt ook om regelmatig samen te vatten, dat voegt een nieuw perspectief toe.
Erg belangrijk is het om als coach dicht bij de woorden, de gevoelens van de coachee te blijven.

•

Samen kijken, samen praten: als videocoach heb je een ondersteunende rol in het
leerproces van de coachee. Het uitgangspunt is het leerdoel van de coachee.
Door de deelnemer het eigen leerdoel of de eigen groeikans te laten formuleren,
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“Appreciative Inquiry in organizational life”. David L. Cooperrider en Suresh Srivastva (1987). Zie bibliografie.

16

“Mindset. The new psychology of success”. Carol Dweck (2006). Zie bibliografie.
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versterk je zijn/haar intrinsieke motivatie, wat op zijn beurt een basisvoorwaarde
is voor een professionaliseringsproces.
Deelnemers beschrijven de meerwaarde van de coach als een nieuwe kijk en nieuwe woorden voor
hun handelingen. Door te focussen op dagelijkse praktijken vanuit een waarderende benadering
worden kinderbegeleiders en leerkrachten zich meer bewust van hun interacties met kinderen. Ze
bekijken deze interacties vanuit een nieuw/ander perspectief. Daarom is deze manier van werken een
krachtige tool in het (collegiaal) leren.
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DEEL 3 – Invalshoeken van de betrokken landen
A – Invalshoek Polen
Inleiding
In Polen zijn de cases verzameld op basis van verschillende criteria. Twee algemene cases werden
onderzocht. De eerste omvatte twee ECEC’s en de tweede vier kleine kindergarten-voorzieningen. Dit
om de volgende redenen: de kwestie van de sociaaleconomische ongelijkheden in Polen, met speciale
aandacht voor de verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden; en het verdeelde karakter
van de financiering van de ECEC’s in Polen, die zijn opgesplitst in openbaar en privaat gefinancierde
voorzieningen. Een derde ‘ongelijkheids’-aspect was de beperking bij kinderen. De TRACKs-onderzoekers
besloten ECEC’s te bestuderen die niet alleen gezonde kinderen rekruteren, maar ook kinderen met
uitdagingen in verband met fysieke of mentale handicaps.

A - Onderzoeksfasen
1. Literatuur-review en toolontwerp
De eerste stap in het onderzoeksproces was een literatuurreview over video-analyse. We bekeken de
studies die gepubliceerd waren in boeken, monografieën en geïndexeerde tijdschriften. De bevindingen
van deze publicatiebronnen werden onderzocht en leverden waardevolle inzichten op over de rijke en
diverse benaderingen van video-analyse als hulpmiddel om onderzoek en professionele ontwikkeling
in ECEC-diensten te ondersteunen. Tegelijkertijd stelden we de interne onderzoekshandleiding op die
de methodologie beschrijft van de kwalitatieve sociale onderzoekscomponent van het TRACKs-project.
We besloten dat de methodologie van de casestudie ‘de gedetailleerde en intensieve analyse van een
enkele casus’ behelst (Bryman, Bell 2001, 47) en ‘hulpmiddelen biedt voor onderzoekers om complexe
fenomenen binnen hun context te bestuderen’ (Baxter, Jack 2008). De casestudies in TRACKs zouden
veelvoudig en collectief zijn (Baxter, Jack, 2008, Campbell, Ahrens, 1998, Scheib 2003). Een dergelijke
benadering stelt de onderzoekers in staat overeenkomsten en verschillen binnen en tussen casussen te
bestuderen, met als doel bepaalde bevindingen in casussen te repliceren en te verifiëren.
Tabel 1. Poolse studiecases
ECEC
Cases

Locatie (ruraal / stedelijk)

gesubsidieerd

Kinderen met een
beperking

Aantal kindergartengroepen

1

Krakau – stedelijk

Privaate

Aaanvaard en
aanwezig (enkelen in
elke groep)

4

2

Podkarpacie
(plattelandsgebied, Z-O-Polen)

Publiek

Aanvaard en
aanwezig

2

3

Podkarpacie

Publiek

4

Podkarpacie

Publiek

5

Podkarpacie

Publiek
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Aanvaard en
aanwezig
Aanvaard en
aanwezig maar
niet op dag van het
onderzoek
Aanvaard, niet
aanwezig

1
1
1

2. Observaties, interviews en opnames. Analyse en videocoaching
De tweede stap was het uitvoeren van kwalitatief onderzoek bij de ECEC’s. We gebruikten de volgende
technieken en groeperingen van deelnemers:
a) Semi-gestructureerde individuele of groepsinterviews met leerkrachten en ander personeel,
schoolhoofden. De belangrijkste reden voor het opnemen van interviews was dat de casestudiemethoden betrekking hebben op verhalen van mensen met goede praktijken als empirisch materiaal.
Bovendien kunnen meerdere perspectieven van verschillende belanghebbenden een genuanceerder
begrip van hoe de ECEC-voorziening werkt en op ongelijkheden reageren, bevorderen. We hebben
ons gericht op de geschiedenis van de voorziening, de beroepswegen van de professional, de sociale
achtergrond van de gezinnen die deze voorziening gebruiken, de ervaringen (vooral van ongelijkheid)
en uitdagingen van ouders waarmee de voorziening wordt geconfronteerd.
b) Observaties bij de voorzieningen. Elke onderzoeker bracht een aanzienlijke hoeveelheid tijd door
in de voorziening om algemene indrukken te krijgen van de dagelijkse routine, om kennis te maken
met de professionals en de kinderen. We verzamelden notities en aan het einde van elke observatie
wisselden de teams ideeën uit om te verduidelijken:
•

Wat waren de doelstellingen van de waargenomen activiteiten?

•

Wat waren de redenen achter de methodologische keuzes?

•

Wat waren volgens de professional de sterke en zwakke punten van de implementatie?

Elke casestudy werd ondersteund door documentatie, d.w.z. brochures, folders die worden gebruikt
en gepubliceerd door de voorziening, die ook relevant zijn voor de geschiedenis of veranderingen in
de tijd. We hebben ook foto’s verzameld die zijn gemaakt tijdens observaties (na het verkrijgen van
toestemming).
c) Opnames en analyse. De kern van onze activiteit waren video-opnames en hun analyse.
We volgden de procedures als volgt:

Een eerste
uitwisseling met de
professional:
presentatie

Opnames
(diverse sequenties
van 10-15 -minuten)

Opnames
geanalyseerd
door de
videocoach

Coachings-proces
met de professional

Feedback, good
practices en
potentieel voor
groei benoemen

In elke case maakten we een paar kortere films, waarna we na de teamdiscussie filmfragmenten kozen
voor videocoaching. Onze analyse was gebaseerd op zes aspecten van de ontwikkeling van kinderen
(zie Deel 1 - Kader - B - Over kwaliteitsvolle interacties en beeldvorming) waarvan we dachten dat ze
essentieel waren voor het bereiken van volledige en rijke interacties met en tussen kinderen. Bovendien
hebben we aan elke dimensie een aantal vragen toegevoegd:

18

Vragen gebaseerd op het kader bij videocoachingssessies
Dimensie 1:
Het kind heft nood
aan aandacht,
warmte en
emotionele
ondersteuning

Dimensie 2:
Het kind heeft
nood aan
veiligheid en
structuur

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.

Dimensie 3:
Experimenteren

3.
4.
5.
6.
7.
1.

Dimensie 4.
Gesprekken

Dimensie 5. De
wereld begrijpen

Dimensie 6:
Samenspel

2.
3.
4.
5.
6.

Hoe toont de leraar aandacht voor kinderen? (wat zijn de middelen, vormen,
opmerkingssignalen (verbaal / non-verbaal, aanraking)
Hoe geven kinderen aandacht aan elkaar?
Zijn er kinderen die niet zijn opgemerkt? Door wie? Waarom?
Zijn er kinderen die geen aandacht willen / contact vermijden?
Wat zijn de reacties van de professionals en de groep op een niet-deelnemend kind?
(inclusiestrategieën van professionals en kinderen)
Welk aandachtsgedrag van de professional moet worden versterkt en herhaald? Welke
kan worden uitgebreid of verrijkt?
Welke soorten afspraken heeft de professional met de kinderen gemaakt? Heeft hij / zij
ernaar verwezen? Waren de afspraken nagekomen?
Begrijpen alle kinderen de regels?
Wat was de algemene sfeer in de groep?
Wat waren de reacties van de leerkracht op moeilijk gedrag van de kinderen?
Kunnen kinderen zelf conflicten oplossen?
Welke situaties kunnen de kinderen helpen empathie te leren en te ervaren?
Wat waren de situaties waarin kinderen vrij konden handelen?
Hoe (en hoeveel) inspireert de omgeving (de kamer, speelgoed, materiaal) kinderen om
te handelen?
Welke zintuigen gebruikten de kinderen en op welke manieren?
In welke situaties zijn de kinderen geneigd om onafhankelijk of zelfredzaam te zijn? Hoe
ziet dit eruit?
Hoe en met wie hebben de kinderen hun experimenten, ervaringen en werk gedeeld?
Voor welke taken / spellen was het voordoen vereist?
Welke activiteiten vroegen kinderen na te denken over een probleem?
Welke situaties zorgden ervoor dat kinderen met elkaar spraken en welke resulteerden
in praten met de professional?
Hoe was de taal van de professional?
Waren er kinderen die niet spraken omdat ze de kans niet hadden? Waarom?
Waren er kinderen die niet spraken omdat ze dat niet wilden? Wat was de reactie?
Welke soorten acties in taalverrijking werden er ondernomen?
Wat waren de effectieve taalstrategieën van professionals en kinderen?

1.
2.
3.
4.
5.

Wat vonden de kinderen inspirerend?
Hoe zag het kinderspel eruit?
Welk speelgoed / welke speelvormen hebben ze gekozen?
Wat waren de favoriete / meest geliefde activiteiten? Waarom?
Welke vragen van de professional gingen over de sociale wereld?
Werden ze beantwoord door de kinderen?

1.
2.
3.

Welke groepen vormden de kinderen tijdens het spelen?
Spelen ze normaal gesproken in dezelfde groepen of niet? Waar hangt het van af?
Heeft iemand continu alleen gespeeld? Waarom?
Was er een reactie van een professional?
Voor welke activiteiten moesten de kinderen samenwerken?
Welke taken vereisten coördinatie en taakverdeling?
Hoe gingen de kinderen daarmee om?
Zijn er conflicten opgetreden? Hoe zijn dergelijke situaties opgelost?

4.
5.
6.

Na de opnames hebben we ook enkele interviews met ouders afgenomen, terwijl ze hun kinderen
ophaalden van de kindergarten. Vóór het interview ondertekenden alle ouders hun instemming,
bevestigden dat ze uitgebreide informatie ontvingen over het onderzoek en de voorwaarden voor
hun deelname aan het TRACKs-project, dat ze de gelegenheid hadden om vragen te stellen en dat ze
wisten dat ze hun toestemming konden intrekken wanneer ze dat wilden. We vroegen ouders wat hun
algemene mening is over de voorziening als een plaats voor onderwijs en ontwikkeling van kinderen,
waarom en hoe ze deze voorziening voor hun kind hebben gekozen, en of ze andere opties hebben
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overwogen. We vroegen ook of ze sociale (of andere) verschillen opmerkten en hoe ermee werd
omgegaan.
Vervolgens, als laatste stap in dit deel, kwam het team bijeen om het onderzoeks- en opnameproces te
bespreken en de analyse- en coachingfase van de opname te plannen.

3. Coachingsfase en follow-up interviews
De laatste fase van ons werk was het coachen en het verzamelen van feedback van onze deelnemers,
maar ook van andere professionals, omdat de coaching in sommige gevallen in team gebeurde. Het
coachschema zat als volgt in elkaar:
● Samen kijken. De eerste stap van het coachen was het presenteren van de gekozen
videofragmenten aan de betrokken professionals. We hebben in sommige gevallen
meerdere keren samen video’s bekeken, zoals de deelnemers dat wilden.
● Verzamelen van emoties en eerste reflecties. De gefilmden waren de eersten die spraken en
commentaar gaven. Dit riep vele emoties en uitroepingen op, zoals: ‘Ik herinner het me niet!
Ik heb het die keer niet gezien. Oh, dus dat was het, wat hij/zij aan het doen was. Dus het
werkte! Wat een verrassing!’. Deelnemers grepen terug naar de opnames en vertelden het
verhaal opnieuw of legden enkele details uit aan andere deelnemers (indien van toepassing).
● Reflectieve fase, opmerkingen, follow-up. In deze stap werd de reflectie steeds meer
gestructureerd, beginnend met de analyse van de situatie en de activiteit van de kinderen
volgens bovengenoemde zes dimensies, en aanvullende vragen. We verwijzen naar twee
gevallen die we hieronder uitwerken.

B – Specifieke cases gekozen uit het onderzoek en het coachen.
In dit deel presenteren we twee cases - situaties die zijn vastgelegd en geanalyseerd tijdens de
onderzoeks- en coachingfase. Ze zijn gekozen omdat ze slaan op de belangrijkste taken van het
TRACKs-project. De eerste casus toont op welke manier videocoaching bij professionals reflectie- en
zelfreflectieprocessen kan stimuleren die bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Het tweede voorbeeld
verwijst naar de andere dimensie van ons werk: zoeken naar strategieën om de ongelijkheden tussen
kinderen te verminderen en elk kind zichtbaar te maken en zijn behoeften te herkennen.
CASE 1 – “De reflectie wakker maken”
Case 1 verwijst naar geplande groepsactiviteiten volgens de dagroutine. De professional bereidde
een workshopactiviteit over dieren voor - ‘Bosbewoners’. De opgenomen videofragmenten hadden
betrekking op 1) hoe verschillende kinderen (inclusief kinderen met een beperking) al dan niet
betrokken waren bij de activiteit, 2) hoe de professional erin slaagde de groepscohesie te behouden
en om te gaan met het ongeduld van kinderen, maar ook met nieuwsgierigheid en verschillend
concentratievermogen. Hier geven we enkele reflecties van de professional en vervolgens uitgewerkt
met de coach.
a) Verrassing door de situatie anders te zien dan tijdens de klasactiviteiten:
“Na het zien van de video realiseerde ik me dat de kinderen rustiger waren dan ik dacht en voelde
tijdens de activiteiten. Ik denk dat ik te veel gevoel heb voor perfecte orde en rust in de klas”
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b) Opmerkingen over de taken en het uitvoeren van eigen ideeën over het herstructureren van de
activiteit:
“Ik kon maar een paar foto’s van dieren in de mand leggen - ongeveer genoeg om ervoor te zorgen dat
er genoeg was voor iedereen die zich wilde afzonderen, maar niet zo lang als de activiteit duurde en
het was moeilijk voor kinderen.”
“Ik ben me ervan bewust dat meer fysieke activiteiten nuttig kunnen zijn, maar vaak word ik beperkt
door mijn overweging dat vaak te weinig ruimte tijdens gymnastiek ervoor zorgde dat iemand
struikelde of een bank sloeg, een stoel omgooide, enz ... Misschien moet ik aan een andere vorm van
intermezzo’s denken”

c) Reflecties en opmerkingen over het gedrag, de relaties en het welzijn van kinderen
“Ik zag jongens die uit de groep waren vertrokken: Mark17 omdat het belastend was, Paul toen hij
klaar was met het kiezen van foto’s, Andrew trok zich ook na verloop van tijd terug - dat deed hij
elke dag. Ik denk dat als ik kon, ik naar hen zou komen en opnieuw contact met hen zou proberen te
zoeken. Maar ik ken ze en ik weet dat Paul cognitieve zaken snel moe is en vandaag probeerde hij hard
zijn best, en Mark reguleert en kalmeert zichzelf op deze manier.”
“Iedereen had de kans om hun foto erbij te voegen, hun eigen keuze uit te proberen, maar ik dwing
nooit iedereen en één voor één, omdat ik weet dat het emotionele spanning veroorzaakt bij kinderen
zoals Patricia.”

d) Reflecties over het eigen gedrag
“Als ik assisteer [de leraar werkt ook als assistent-leraar ter ondersteuning van kinderen
met een beperking], zorg ik er altijd voor dat de regels en afspraken worden nageleefd, leg ik
afkeurenswaardig gedrag uit, zodat de professional de lessen niet hoeft te onderbreken. Als ik lessen
geef, ben ik erg gestoord door het gebrek aan reactie van de andere persoon die bij mij in de kamer is,
want als ik moet ingrijpen, worden andere kinderen nerveus.”

CASE 2 – “Hoe elk kind zichtbaar maken”
Case 2 verwijst naar de tijd van vrij spel. Twee groepen van de onderzochte kindergarten speelden
samen, dus er waren twee professionals. Er was een kind met een beperking in één groep. Nadat
hij de speelkamer was binnengegaan, verstopte de jongen zich achter het tafeltje. De opgenomen
videofragmenten hadden betrekking op zijn spelvorm en op de inspanningen en strategieën van een
van de professionals om hem bij het gewone spel te betrekken. Ten tweede richtten we ons op de
hele groep. De belangrijkste conclusies over het werk met de jongen met een beperking zijn samen
verzameld:

17

Alle namen zijn veranderd
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Veiligheid
(de jongen kan
vooruitgang boeken
(d.w.z. komt dichter bij de
spelende kinderen wanneer
hij zich veilig voelt – op elk
moment kon hij terugkeren
achter het tafeltje)

Vrijheid en agency
in besluitvorming (hij kon
vooruitgang boeken wanneer
het zijn beslissing was om
dichterbij te komen)

Samenwerking Tijd
de professional werkte
mee door zijn ‘agency’ te
– een van de belangrijkste
aanvaarden, ze probeerde niet te
zaken was de aanvaarding
veel te pushen. Belangrijk was
van de professional, dat
ook de samenwerking tussen
het proces tijd vraagt.
de professionals (één
concentreerde zich op de
jongen, de ander gaf
aandacht aan de hele
Kinderen als experts
groep)
– beide professionals
aanvaardden andere kinderen
als vrijwillige experts die hen
hielpen om de jongen te motiveren

Alle opmerkingen zijn verzameld tijdens de groepsdiscussie met de videofragmenten (vier personen:
onderzoeker en 3 professionals). Opnieuw begonnen de betrokken professionals de bekeken
scène te vertellen. Vervolgens demonstreerden we gekozen freezing moments en het was heel
verbazingwekkend. Een van de opmerkingen was:
“Ik realiseerde me niet hoeveel vooruitgang we hebben geboekt. Het was alsof we het probeerden en
er niets gebeurde. Maar echt, het lukte de jongen om naar het midden van de kamer te komen. En hij
speelde met Anna, ze liet hem zien hoe hij op een ‘paard’ moest rijden.” (Professional 1)

Ze merkten ook op dat, als één van hen te hard duwde (bijv. de jongen proberen op het ‘paard’ te zetten
in plaats van te wachten tot hij er klaar voor was), er onmiddellijk een achteruitgang te bespeuren was:
de jongen kwam terug achter de tafel.

Conclusies
Onze belangrijkste conclusie is dat videocoaching niet alleen de kwaliteit van het onderwijs en
de kinderopvang kan ondersteunen door professionalisering, maar ook het potentieel heeft
om inclusieprocessen (inclusief onderwijs en pedagogie) te vergemakkelijken. Leerkrachten en
kinderbegeleiders kunnen hun goede praktijken identificeren en de kans krijgen om te observeren
hoe hun beslissing de hele groep heeft beïnvloed. In case 1 betrof het de reflectie over verschillende
vaardigheden en behoeften van kinderen. In case 2 betrof het het proces van het betrekken van het
kind met een beperking bij groepsactiviteiten.
In beide cases zagen we hoe videocoaching reflexiviteit en groei bevordert omdat de professionals
zich hun beste beslissingen en genomen acties konden herinneren. Wat belangrijk is: de meeste van
hun reflecties zijn gemaakt door henzelf of gegroeid door onderlinge gesprekken. De belangrijkste rol
van de coach is om de discussie zo te stimuleren dat er geen ‘cultuur van kritiek en oordeel’ wordt
opgeroepen. Het is de taak van de coach om ervoor te zorgen dat het coachen geen ‘gesprek over
fouten’ is, maar over empowerment en samen groeien...
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B – Invalshoek Italë
Inleiding
De methodologische benadering van het Italiaanse onderzoeksteam heet ‘Ricerca-Form-Azione’
– letterlijk ‘Onderzoek-Vorming-Actie’, wat een soort actieonderzoek is – waarbij de videoanalyseelementen worden gebruikt in combinatie met pedagogische begeleiding. De deelnemers aan de
Italiaanse casestudies zijn leraren (totaal aantal: 16) en pedagogische coördinatoren (totaal aantal: 2),
afkomstig van twee ECEC-voorzieningen in twee verschillende delen van de stad Bologna: de eerste
dienst (dienst 1) is in een stedelijke context met midden- en hogere middenklasse; de tweede (Dienst 2)
bevindt zich in een arbeidersbuurt in binnenstedelijk gebied, dicht bevolkt door gezinnen een migratieen lagere sociaaleconomische status.
Het project verloopt in drie opeenvolgende fasen, zoals geïllustreerd in het onderstaande diagram.

1ste Fase

Vertrouwd raken met ECEC-instellingen, begeleiders en kinderen – Observaties
van kinderen in interactie met professionals en andere kinderen – Veldnotities
bijgehouden en geanalyseerd door onderzoeksteam – videofragmenten
verzameld in elke voorziening

2de Fase

Follow-up vragenlijsten – gesprek over de resultaten

3de Fase

2. Eerste fase: vertrouwd raken met ECEC-instellingen, begeleiders en
kinderen
Observatie binnen voorzieningen
In de eerste fase van het project voerden wij als onderzoekers ‘narratieve observaties’ van kinderen
uit in interacties met professionals en andere kinderen om zo vertrouwd te raken met de dagelijkse
levenservaringen van kinderen en volwassenen binnen elke setting (Kalkman, Clark 2017). We
transcribeerden en analyseerden veldnotities thematisch voorafgaand aan de ontmoetingen met de
professionals waarop we video-opnames bespraken. De betekenis van deze manier van werken is
om licht te werpen op de relatie tussen professional en kind met als belangrijkste doel te zien hoe
interacties plaatsvinden.
We besluiten de observatietabel te verdelen in twee parallelle kolommen: wat doet de leraar en wat
doen de kinderen. In de derde kolom vermelden we de gevoelens en indrukken van de onderzoeker bij
de waargenomen situatie.
We houden 4 waarnemingen (twee waarnemingen per dienst door twee verschillende onderzoekers).
Met deze observaties vergelijken we de hoofdthema’s die beide onderzoekers aanduidden. Daarna
werden deze hoofdthema’s geanalyseerd en vergeleken met de professionals, met als doel authentieke
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acties te genereren gericht op verandering. De thema’s die bij de onderzoekers naar boven kwamen,
staan in de derde kolom ‘opmerkingen / reflecties’.
Tabel gebruikt voor het begeleiden van observaties
Waar (schoolafdeling):
Wanneer:
Professionals aanwezig:
Kinderen aanwezig:
Wat professionals doen
Type van
activiteit

Locaties (waar)
Timing
(wanneer)

Voorbeeld van een observatie
Waar: Dienst 1, groep van 2- tot 3-jarige kinderen
Wanneer: 22 januari 2019
Professionals aanwezig: 1 leraar
Kinderen aanwezig: 7
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Wat kinderen doen

opmerkingen/reflecties

Wat professionals doen
Type van
activiteit
Vrij spel
in kleine
groepen
(7
kinderen)

Locaties
(waar)
Sectie
symbolisch
spel

Timing
(wanneer)
10-10:10

De professional pakt de
kopjes van de vloer en
brengt ze, zonder interactie
met A., terug naar de
keuken. De opvoeder
vraagt aan A. en M. “Wat
gebeurt hier?”, zonder
op antwoord te wachten,
en ze gaat onmiddellijk
verder met de vraag: “Ik
heb het niet gezien, wie
had er eerst het koffiezetapparaat?”.
Vervolgens vertelt
de professional hem
herhaaldelijk (vanop
afstand) dat de kopjes in de
keuken moeten blijven, ze
mogen niet worden meegenomen.
Dan pakt de opvoeder de
kopjes van de vloer en
brengt ze, zonder interactie
met A., terug naar de
keuken.

Wat kinderen doen
Drie kinderen spelen in de
keukenhoek en proberen
met mij in contact te
komen [onderzoeker2],
mij iets te eten aan te
bieden en doen alsof ze
koffie zetten. A. [met een
migratieachtergrond] doet
verschillende pogingen
om deel te nemen aan
hun spel door middel van
non-verbale communicatie
(observeren, dicht bij
de tafel komen), maar
diverse keren vertellen de
spelende kinderen in de
keukenhoek hem dat hij het
speelgoedbestek op de tafel
niet mag aanraken. Als A.
het koffiezetapparaat neemt
waarmee M. speelde om
haar aandacht te trekken,
ontstaat er een conflict.

opmerkingen/
reflecties
Interactie van
prof1 met
kinderen tijdens
vrij spel is meestal
normatief: bijv. ‘M.
niet slaan! ‘ ‘Draag
geen spelletjes
rond’.
Houdt toezicht
zonder in te
grijpen, behalve in
geval van conflict
tussen kinderen of
om aan de regels
te herinneren.

A. kijkt naar de opvoeder en
laat het koffiezet-apparaat
op tafel staan, waarna hij
weggaat met twee kleine
kopjes in zijn handen.
A. blijft met de kopjes
rondwandelen in de klas,
alsof hij op zoek was naar
iemand om mee te spelen,
maar alle drie de andere
kinderen in de kamer zijn
bezig met individueel spelen
[…]. Op dit punt begint A.
zelfstandig te spelen met
een zachte constructie en
laat de bekers naast hem op
de grond liggen.

3. Tweede fase: ondersteunen van reflecties bij ECEC-medewerkers door
teamgesprekken op basis van videofragmenten
Na de observatieperiode van het onderzoeksteam werden bij de twee betrokken diensten focusgroepen
en teamgesprekken gehouden. De discussies, twee per dienst voor in totaal vier focusgroepen, werden
georganiseerd door een samenwerking tussen onderzoekers en pedagogische coördinatoren, zodra
de professionals tevreden waren met de video-fragmenten.
Het is belangrijk op te merken dat we ons als onderzoeksteam niet hebben bemoeid met het
besluitvormingsproces over welke video’s moeten/kunnen worden gedeeld. De professionals en
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pedagogische coördinatoren kozen de video’s die voor hen belangrijk waren, in overeenstemming met
de algemene doelstellingen van het project. Dit heeft de professionals de kracht gegeven om doelgericht
te kiezen voor de meest relevante praktijken in het dagelijks leven binnen hun voorzieningen (zie Tobin
& Davidson, 1990).

Hoofdfasen van een teamgesprek op basis van videofragmenten
In dit deel beschrijven we de belangrijkste fasen of stappen die zijn gevolgd tijdens de teamgesprekken.
Deze fasen kunnen nuttig zijn bij het ‘beheer’ van teamreflecties, maar ze moeten niet als vast of
rigide worden beschouwd. Deze fasen zijn zeer nauw met elkaar verweven en elke fase kan in de
andere ‘stromen’. Over het algemeen merken we dat het meerdere keren bekijken van video’s en het
gezamenlijk bespreken daarvan tussen collega’s en het onderzoeksteam, professionals helpt om de
verandering in hun houding ten opzichte van kinderen en hun impliciete vooroordelen te begrijpen
(Tobin, Mantovani, Bove, 2008).
1. De focusgroep en het teamgesprek op basis van videofragmenten
In deze voorbereidende fase licht de onderzoeker [O] aan de hele groep (pedagogisch coördinator
[pc] en leerkrachten [lk]) het project en het doel van het teamgesprek toe. Het belangrijkste doel van
deze fase is het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving waarin alle professionals zich op
hun gemak kunnen voelen bij het uiten van hun eigen mening en standpunt. De onderzoeker richt zich
ook op de gedeelde educatieve waarden en ideeën van inclusie van het project, zoals in het volgende
voorbeeld:
O: “De laatste keer dat we elkaar ontmoetten, heb ik het project voorgesteld dat deel uitmaakt van een
groter project genaamd TRACKs, dat tot doel heeft drie landen, Italië, België en Polen, te verbinden bij
het implementeren van video-observatie, om zo een grotere reflectie op onderwijspraktijken te realiseren.
Ons bredere doel hangt ook samen met het thema inclusie, dat we meer in sociale termen willen invullen
dan in termen van beperking. Ons idee van inclusie is erg breed en het idee was: is het mogelijk om met
deze tool samen na te denken over inclusieve praktijken? ” (Dienst 2, 17/04/2019)

2. Een eerste keer naar videofragmenten kijken om zo de doelen en verwachtingen van
professionals t.a.v. hun praktijken naar boven te brengen (waarom zijn deze fragmenten
geselecteerd? Waarom waren deze relevant?)
In deze fase wil de onderzoeker samen video’s bekijken en probeert hij de redenen die beoefenaars
hadden bij het selecteren van de video’s te achterhalen, zoals bij de volgende voorbeelden:
O: “Ik zou zeggen dat, aangezien er andere video’s over ‘lezen’ zijn, we alle video’s bekijken zodat we dan
een groep van video’s kunnen bespreken, en niet één voor één, als het goed is voor jou kunnen we het zo
doen. Ondertussen zou ik lk2 vragen me te vertellen waarom ze voor deze video heeft gekozen en waarom
dit moment belangrijk voor je is.”
Lk2: “Nou, laten we zeggen dat dit een moment is in een van de activiteiten die we elke dag aan de
kinderen voorstellen, dus om te analyseren en te zien hoe kinderen reageren en hoe het wordt gedaan, dat
was iets dat ons erg interesseerde, in tegenstelling tot andere activiteiten die we misschien niet dagelijks
voorstellen. Dit is een activiteit die ook meerdere keren per dag wordt voorgesteld. En dan het feit dat
als leraren aan het lezen zijn, ze misschien geen overzicht hebben op de kinderen omdat ze gefocust zijn
op lezen, en misschien toch proberen om een luistersituatie te behouden. En dan missen we misschien
dingen en moeten we proberen een rustgevende situatie te behouden om het luisteren te vergemakkelijken,
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misschien concentreren we ons meer op andere aspecten. In plaats daarvan, met dit instrument. En ook
om te zien hoe we een meer inclusieve situatie kunnen creëren.” (Dienst 1, 15/04/2019)

De professionals van Dienst 1 benadrukken bijvoorbeeld dat ze die video’s selecteerden over de
dagelijkse activiteiten die in zekere zin representatief kunnen zijn voor het dagelijkse leven van de
voorziening. Daarentegen, de leerkrachten van Dienst 2 zeggen dat ze video’s hebben geselecteerd die
verschillende situaties vertegenwoordigen om meer inzicht te krijgen over verschillende onderwijs/
opvoedingssituaties:
O: “Hoe heb je de video’s gekozen die we binnenkort gaan zien?”
pc: “We hebben die video’s geëlimineerd waarin situaties waren die gecompliceerd liggen, bijvoorbeeld
een kind dat begon te huilen, om zo de leerkracht niet in verwarring te brengen. Andere leerkrachten
vonden eerst het idee van video’s opnemen niet zo leuk, maar veranderden vervolgens van idee. We
besloten er een te selecteren in plaats van vele omdat het ons meer kansen geeft, meer inzicht voor
reflexiviteit. Vervolgens hebben we eigenlijk toch bijna alle video’s bewaard.”

Opmerkelijk is dat het videoselectieproces zeer verschillend is tussen de twee diensten. Dit is een
belangrijke aanwijzing dat je moet rekening houden met de waarde van de educatieve context. Het
reflectieve proces dat de selectie van de video’s begeleidde, is sterk gecontextualiseerd en gekoppeld aan
de cultuur en educatieve ideeën van elke dienst. En dus is het belangrijk dat de beslissingsbevoegdheid
aan de professionals zelf, die bij het project betrokken zijn, te laten.
3. Videofragmenten meermaals bekijken om zo in de diepte te peilen naar de percepties die naar
boven komen (focus op interacties)
Door te focussen op de interactie tussen professionals en kinderen, bekijkt de groep (onderzoeker,
pedagogische coördinatoren en leerkrachten) de geselecteerde video’s meerdere keren, met als
doel dieper in te gaan op de percepties en gevoelens van de professionals bij de gefilmde situaties.
Door vaker de video’s te bekijken, kunnen leerkrachten nieuwe interactieve ‘nuances’ zien en rekening
houden met mogelijke nieuwe ‘leestoetsen’ van de interactie, zoals in het volgende voorbeeld:
Lk1: “Soms zie je de positieve dingen of acties niet wanneer je bezig bent met het uitvoeren van een
activiteit ... Als je naar de video’s kijkt, doet F. eigenlijk wat positieve dingen, probeert het materiaal
en dergelijke uit”. (Service 1, 15/04/2019)

4. ‘Deconstructie-fase’: problematizeren van alle opgekomen thema’s, reflective stimuleren door
professionals aan te moedigen diverse invalshoeken te uiten op hetzelfde situatie
In deze fase moedigt de onderzoeker alle leerkrachten aan om hun standpunten, suggesties en
gevoelens met betrekking tot de video’s te delen. Het belangrijkste doel van deze fase is het genereren
van een complexe en rijke reflectie over dezelfde situatie. De onderzoeker probeert deze reflectie te
stimuleren door een niet-veroordelend klimaat te creëren.
Hier krijgen hebben alle betrokken professionals de kans om steeds dieper in te gaan op een enkele
educatieve activiteit door bepaalde onderwerpen te analyseren die een soort ‘hoeksteen’ zijn van
dagelijkse praktijken, zoals de balans tussen participatie, betrokkenheid en intentionaliteit of de
manieren waarop professionals met kinderen praten. Deze voorbeelden illustreren dat:
O: “Die video met betrekking tot deze gebaren is naar mijn mening nuttig om even bij stil te staan en na te
denken over hoe ik het moet doen als ik me in die situatie bevind. Hoe kunnen we het evenwicht bewaren
tussen deelname en betrokkenheid van iedereen en ook van degenen die zich in een meer marginale
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positie bevinden. Als het altijd dezelfde zijn die naar voren komen, dan hebben anderen ook minder kans
om toegang te krijgen tot het boek, tot de micro-interacties van de kleine groep.”
pc: “Een van de belangrijkste doelstellingen die we onszelf aan het begin van het project hadden gegeven,
was nadenken over bijkomende acties i.v.m. taal, om meer aandacht te besteden aan wat we doen om de
taal van deze kinderen te verbeteren. Immers, 65 tot 70% van de kinderen komt uit gezinnen die weinig
Italiaans spreken of helemaal niet, of volgens lk2 waar 99% van de kinderen onze taal op een zinvolle
manier moeten leren om naar de basisschool te . Dit is een fundamentele actie voor onze school. Dus als
ik de video bekijk, moet ik denken, we geven veel waarde aan ons gedrag, dat wil zeggen, ik had graag
tegen het kind willen zeggen ‘ga zitten’, of ‘stop het gewoon’ en in plaats daarvan filmen ze me, maar
Anna’s gezicht zei het allemaal.”
O: “Het is natuurlijk interessant om het standpunt van de kinderen te zien.” (Dienst 1, 15/04/2019)
O: “Ik ga terug naar de intentionaliteit waar we het eerder over hadden, aangezien we in de video
focussen op de relatie, de interactie. We dachten aan die perceptie dat we, zonder te willen, oordelen. De
intentionaliteit, dat wil zeggen, de focus van die video lag op de constructie van dialoog. Het is dus naar
mijn mening interessant om dit te bekijken in relatie tot wat je zegt, omdat er in een context van zes uur
werk voortdurend wordt gezocht naar een balans in die intentionaliteit”. (Dienst 2, 17/04/2019)

5. ‘Co-constructie-fase’: reflectie gericht op de constructie van gedeelde inzichten onder
professionals (samenbrengen van de diverse standpunten die in de ‘deconstructie-fase’ naar boven
kwamen)
Uitgaande van alle verschillende standpunten en gevoelens die uit de deconstructiefase naar voren
kwamen, werken de professionals hier samen aan een ‘common sense’ zodat hun professionele groei
en reflexiviteit kan verbeteren.
O: “Zelfs dat kan interessant zijn, dat wil zeggen hoe inclusieve gedragingen opnieuw kunnen worden
gestart vanuit bepaalde situaties, zoals de eerste keer dat we een video zagen over ‘de fopspeen’,
d.w.z. situaties die aanvankelijk problematisch kunnen zijn, maar die vervolgens een manier worden
om de activiteit te beheren.”
Lk1: “Naar mijn mening was het ook een uitdagende situatie voor de professional, dat wil zeggen dat er
veel kinderen waren en dat ze het nog steeds rustig kon houden, door conflictsituaties te voorkomen
in een context die problematisch kon zijn, maar in plaats daarvan gaf ze stem aan iedereen.”
(Dienst 1, 14/04/2019)

Dankzij de bemiddelende rol van de onderzoeker en e pedagogisch coördinator proberen de professionals
in deze fase de belangrijkste thema’s te identificeren die hen kunnen helpen hun dagelijkse activiteiten
te heroverwegen, zoals in de volgende voorbeelden:
O: “Het is de bedoeling van de professional om die thema’s weer centraal te stellen, wat betekent dat ze
opnieuw moeten nadenken over hoe dingen worden gedaan, hoe werken in de context van een kleine
groep, hoe ‘lezen’ gebruiken voor verschillende momenten en voor verschillende doeleinden. Het ‘lezen’
herbekijken in het licht van een veelheid aan betekenissen en doelstellingen. ” (Dienst 1, 15/04/2019)

6. Samen (leerkrachten, onderzoekers en pedagogisch coördinatoren) zoeken naar mogelijke

leerwegen die professionals kunnen helpen in het promoten van inclusie in de dagelijkse praktijk.
In deze laatste fase van de teamgesprekken op basis van videofragmenten wordt de bijeenkomst
afgesloten door mogelijke trajecten te vast te leggen die kunnen helpen bij het bevorderen van
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reflectie en van inclusie.
Het belangrijkste doel van de bijeenkomst is het stimuleren van reflexiviteit, zoeken naar nieuwe
standpunten en manieren om de educatieve relatie met kinderen te lezen. In deze sluitende fase
worden de hoofdthema’s die tijdens de teamgesprekken naar voren kwamen, hervat en mogelijke
nieuwe vragen genoteerd. Zo ontstaat een ‘circulair proces’ (zie verder, figuur 1) waarbij die nieuwe
vragen gericht zijn op het genereren van nieuwe inzichten, van nieuwe en rijke reflecties in het team.
De volgende voorbeelden verwijzen naar deze laatste fase:
O: “Hier is er een kans om te experimenteren met ‘lezen’ met verschillende strategieën. Er moet wel
een samenhang van doelstellingen zijn. Ik moet nadenken over hoe ik de setting voorbereid om deze
strategieën te implementeren die helpen om de aandacht van kinderen te trekken.”
pc: “Er zijn vragen die we ons bij alle diensten stellen, over wat ons zou kunnen helpen om de ‘ruimtes’
(proxemics) te begrijpen die we bij kinderen moeten houden, om de doelstellingen te differentiëren en te
bereiken. Dus vroegen we ons af: is het beter om op de grond te zitten of hoog te zitten, zou het beter zijn
om te staan? Het zou interessant zijn om te experimenteren.”
O: “Zo ervaar je de samenstelling van kleine groepen, als je wilt werken aan de interacties tussen
kinderen, tijdens het lezen. Vorming van hoe kinderen groeperen en de manier van lezen.”
(Dienst 1, 15/04/2019)

nieuwe
kennis stimuleren
en educatieve relatie
tussen kinderen en
volwassenen
herinterpreteren

doelen
delen over
de videoopname
-situatie

teamgesprek
op basis van
videofragmenten

samen
meerdere keren
videobeelden
bekijken

nieuwe
perspectieven
en meningen
over educatieve
relaties

Figuur 1 – ‘Circulair proces’ op gang gebracht door teamgesprekken op basis van videofragmenten

Tool voor het analyseren van video
Figuur 2 probeert de hoofddimensie aanschouwelijk te maken die een educatieve interactie tussen
professionals en kinderen kan karakteriseren. We willen met name een tool aanbieden die door
professionals kan worden gebruikt om alle soorten video-opnames te analyseren en erover na te
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denken.
De tabel is verdeeld in twee hoofdgedeelten:
1. het eerste deel richt zich op de ‘communicatieve uitwisseling’ met als doel te analyseren hoe
leerkrachten en kinderen anders deelnemen aan de activiteit, welke communicatieve kanalen
zowel door leerkrachten als kinderen worden gebruikt en hoeveel tijd en communicatieve ruimte
leerkrachten kinderen toestaan om te antwoorden of het voltooien van de taken;
2. het tweede deel heeft betrekking op de ‘ruimte-proxemics’ (= verdeling van de kinderen en
opvoeders in de ruimtes, objecten en organisatie van de ruimtes).
Het reflexieve proces dat bij deze tabel hoort, is circulair: elk punt kan gerelateerd zijn aan het andere.
En als je klaar bent met het analyseren van elk punt, kun je opnieuw beginnen om nieuwe kennis en
een grondige analyse te stimuleren. Tijdens gesprekken zien professionals wel eens videofragmenten
en deze tabel kan hen helpen nieuwe communicatieve nuances te zien die onmerkbaar van invloed
kunnen zijn op de educatieve relatie met kinderen. Het gebruik van dit hulpmiddel kan professionals
helpen hun manier van handelen met kinderen te herzien en inclusie te bevorderen.
Communicatieve uitwisseling: hoe participatie geactiveerd is

Ruimte-proxemics

Hoe de leerkracht kinderen bij de activiteit betrekt:

1)Waar en hoe kinderen worden verdeeld in de ruimte (centrum

1) algemene vraag voor de hele groep;

versus periferie van de activiteit)

2) tag de vraag aan een enkel kind door zijn eigen naam te

2)Welke soorten objecten bemiddelen de interacties

gebruiken

3) Waar bevindt de professional zich (stabiel op een plaats
of bewegend in de kamer) en hoe beïnvloedt deze locatie de
interacties en de deelname van kinderen?

Hoe kinderen deelnemen aan de activiteit
1) direct antwoord op de vraag (mondeling)
2) schreeuw

4) Focus op het moment waarop kinderen de scène
binnenkomen of naar de activiteit gaan

3) zoek blik of fysiek contact (non-verbaal)
4) het antwoord fysiek nabootsen (non-verbaal)
Welk communicatiekanaal kiest de teacher? En welk kanaal
verkiezen de kinderen?
1) verbaal (woorden, schreeuwen ...),
2) non-verbaal (gebaar, aanraking, blik)
Timing en communicatieve ruimte toegelaten aan kinderen:
1) Hoeveel tijd gunnen de leerkrachten de kinderen om de
vragen te beantwoorden?

Figuur 2 – Tabel gebruikt om videofragmenten te analyseren in teamgesprekken

4. Derde fase – follow-up vragenlijsten
In deze laatste fase besluiten we om follow-up vragenlijsten voor te leggen aan alle betrokkenen. Het
belangrijkste doel van deze fase is het oplijsten van de succesfactoren, mogelijke kritieke problemen,
de gevoelens van de professionals en suggesties om het project zelf te verbeteren en de professionele
reflexiviteit en groei te ondersteunen.
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Follow-up vragenlijsten
De vragenlijsten bevatten drie open vragen:
1. Wat vond je het nuttigst voor je professionele groei als je terugkijkt naar de manier waarop
videocoaching in het project is geïmplementeerd?
2. Wat waren volgens jouw ervaringen de kritieke problemen en moeilijkheden bij het gebruik van video’s?
3. Wat voor soort ondersteuning zou je nodig hebben om verder te kunnen werken met de methode van
videocoaching in je voorziening?

Resultaten
1) Bij vraag 1 kwamen antwoorden die verband houden met bruikbare dimensies voor professionele
groei:
•

Beoordelen en analyseren van gedrag en reacties van professionals

•

Faciliteren van kritische reflecties van professionals

•

Betrokken raken als professional

•

Vragen stellen aan het gedrag van professionals

•

Nadenken over acties

•

Verbetering van bewustzijn en professionele groei

•

Groepsdiscussie en collectieve reflecties.

“Op dit moment zijn de sterke punten: betrokken raken als professional, nieuwe inzichten krijgen van
de werkgroep, de manier waarop de groep naar de situatie kijkt delen, een gemeenschappelijke manier
van handelen vinden in de dagelijkse onderwijspraktijk.” (leerkracht van ECEC-dienst)
“Toen ik mezelf vaker zag, kreeg ik de gelegenheid om mezelf vragen te stellen over mijn houding ten
opzichte van kinderen.” (leerkracht van ECEC-dienst)
“Door de video’s binnen het team te bekijken, kun je kritieke problemen en positieve aspecten onder
de aandacht brengen. Het stelt je in staat om na te denken over en betrokken te raken bij je educatieve
acties in de context van de voorziening. Het helpt je je houding ten opzichte van kinderen te herbekijken.”
(begeleider van ECEC-dienst)
“Door mezelf te kunnen observeren terwijl ik met kinderen omga, kan ik gedrag en houdingen opmerken
waarvan ik me niet volledig bewust ben; het kunnen beoordelen van een situatie maakt het mogelijk
om de verschillende niveaus van wat er gebeurt te ‘lezen’, van macro tot micro, tot het detail dat dreigt
verloren te gaan in het dagelijks leven; door situaties in groepen opnieuw te bekijken, met mensen met wie
je elke dag (en jaar na jaar) samenwerkt, kun je de acties van collega’s beter leren kennen en begrijpen.”
(begeleider van ECEC-dienst)

2) Bij vraag 2 kwamen volgende zaken naar boven, met name enkele kritieke problemen:
•

Technisch: audio/videokwaliteit, tijd en beschikbaarheid van onderwijzers, groot aantal kinderen,

•

Spontaniteit voor de camera,

•

‘Faalangst’ en angst voor het oordeel van een ander.

“De aandacht van kinderen voor de camera, weinig spontaniteit, faalangst, gebrek aan mensen die videoopnames van de activiteit kunnen maken.” (begeleider van ECEC-dienst)
“Kritische problemen op praktisch niveau: wie maakt de video, met welke tools ...”
(leerkracht van ECEC-service)
31

“Gebrek aan spontaniteit door de kinderen en de opvoeder, organisatorische moeilijkheden.” (begeleider
van ECEC-dienst)
“Technisch: wat ik kan inkaderen en wat ik kan verliezen (bijv. kinderen of context); audio en stem
ontbreken; (...) een eerste schaamte; aandacht voor de ‘oordeelsdimensie’ die in sommige groepen of met
enkele collega’s kan worden gecreëerd.” (begeleider van ECEC-dienst)

3) Bij vraag 3 kwamen antwoorden die verwijzen naar nuttige ondersteuningen:
•

Meer collectieve momenten hebben om samen te reflecteren en om een ‘reconstructie’ van situaties
mogelijk te maken,

•

Technische ondersteuning om de kwaliteit van video-opnames te verbeteren.

•

Systematische en geplande vergaderingen.

“Het is nodig om goede videoapparatuur te hebben, om bij elkaar te kunnen filmen om zo wederkerigheid
mogelijk te maken; om geplande momenten te creëren om de video’s te kunnen bekijken en er in groep op
meerdere niveaus over na te denken. Een eerste zicht op de video’s in een kleinere groep en een tweede in
het uitgebreide team samen met de pedagogische coördinator. ”
“Om verder te werken met deze methodologie zou het handig zijn om een videocamera te hebben met
een goede resolutie en met een uitstekende audio. Vooral om de mogelijkheid te hebben om de video’s te
bekijken in geplande groepen waarin je ze kunt bespreken met collega’s.”
“Om met deze methode verder te werken, hebben we een zeker doorzettingsvermogen nodig bij het
plannen van de vergaderingen zodat we ons deze aanpak eigen kunnen maken.”
“Er zijn meer discussiemomenten nodig om samen de opgenomen situaties te bekijken en erover na te
denken, om acties uit te voeren die geschikter kunnen inspelen op de behoeften van kinderen.”
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C – Invalshoek België
Inleiding
In het Vlaamse luik van TRACKs hebben we vele ideeën gebaseerd op wat de Arteveldehogeschool al
had ontwikkeld, met name het onderzoek en praktijk “VerBEELDing”.
Bracke, G., Hostyn, I., Steverlynck, A., & Verschaeve, S. (2018). VerBEELDing. Interactie in beeld,
interactie in gesprek. Gent: Arteveldehogeschool,
https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/ (Dutch only)
We bouwden verder op wat het project ‘Kleine Kinderen, Grote Kansen’ tussen 2016 en 2018 inzake
‘hefbomen kwaliteitsvolle interacties’ heeft ontwikkeld.
We hebben ons traject gebaseerd op hoe actie-onderzoek werkt. Bij dit type onderzoek wordt de
‘constructie’ gedaan met onderzoekers en praktijkmensen samen. Tijdens het proces construeren ze
de verschillende fasen, de benodigde leersituaties binnen specifieke contexten. Hiermee leveren beide
partners een bijdrage aan de totstandkoming van de visie en theorie, de innovatieve aspecten en de
optimalisatie van de ECEC-praktijken. Actieonderzoek bouwt bruggen tussen onderzoek en de praktijk,
wat een hoger slagingspercentage garandeert bij de implementatie van de voorgestelde veranderingen.
We construeerden drie fasen in het TRACKS-project in Gent (als stad binnen Vlaanderen waarin we
het traject uitrolden): het bepalen van de beginsituatie en doelen; het ontwerp (of de constructie) van
videocoaching; de evaluatie.
We verkregen de medewerking van verschillende kleuterscholen, kinderdagverblijven en de stibo’s van
de Stad Gent, samen met hun resp. pedagogische begeleidingsdiensten.
In onderstaande tekst beschrijven we hoe we ‘VerBEELDing’ als startpunt voor het TRACKs-traject
gebruikten en het vorm gaven met behulp van andere modellen en inzichten - zoals de conceptnota
van het TRACKs-project (zie Deel 1 Framework, B - Over Kwaliteitsinteracties en Beeldvorming) en onze
ervaringen en lessen die we hebben geleerd van onze collega-partners in TRACKs.
Eerst lees je over de onderliggende visie en missie van videocoaching: een rijke ontwikkeling en
groei van de kinderen door kwaliteitsvolle interacties voorop te stellen in de dagelijkse praktijk en de
langetermijnvisie van de ECEC-voorziening.
Daarna focussen we op wat er moet gebeuren voordat we beelden of film maken. Het gaat om de
noodzakelijke transparantie- en veiligheidsmaatregelen bij de deelnemers, het verhelderen van het
betrokken kader en het focussen op de kinderen.
Ten slotte zoomen we in op het bespreken en coachen van de gefilmde resultaten, wanneer de
betrokken professionals een (enkele) fragment(en) hebben gekozen om aan te werken. Ze richten zich
op zichzelf en op het team.

1- Visie op professionalisering via videocoaching
Visie op professionalisering
Het uiteindelijke doel van professionalisering van personeel en leerkrachten in de kinderopvang is:
bijdragen aan een sterke ontwikkeling en maximale groei van alle kinderen. Dit doel hebben we
gemeen met ouders en andere professionals die met kinderen en gezinnen werken. Dit is eveneens
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de ambitie van beleidsmakers en politici die bepaalde pedagogische kaders implementeren om
de kwaliteitszorg te garanderen (pedagogisch raamwerk, ontwikkelingsdoelen en leerplannen).
(Bracke et al., 2018).
Wij zijn van mening dat het professioneel werken met videobeelden uit de dagelijkse praktijk het
mogelijk maakt om de totale ontwikkeling en ervaringen van kinderen te observeren - en daarmee
versterken we de algemene competenties en visie van de professionals en hun teams.
Om alle ontwikkelingskansen van alle kinderen te waarborgen (en in het bijzonder kinderen die meer
kwetsbaar zijn) is het nodig in te zoomen op
a) kwaliteitsvolle interactie tussen de professional en de kinderen, specifiek kinderen die meer
kwetsbaar zijn in de ontwikkeling;
b) Onze kijk naar kinderen in het algemeen en kinderen die meer kwetsbaar zijn in het bijzonder;
c) Rijke coaching van professionals als ondersteuning van het continue groei

a) kwaliteitsvolle interactie tussen de professional en de kinderen, specifiek kinderen die meer
kwetsbaar zijn in de ontwikkeling;
Uit onderzoek blijkt namelijk dat een kwaliteitsvolle interactie tussen volwassenen en jonge kinderen
duidelijk positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen, ook op latere leeftijd. Zeker voor
kinderen uit kansengroepen kunnen kwaliteitsvolle interacties een groot verschil uitmaken op lange
termijn (Leseman, 2009; NCKO, 2011).
We gaan op zoek hoe we de observatie binnen de eigen praktijkcontext zo rijk mogelijk kunnen maken
en de focus op de kinderen zo sterk mogelijk te behouden. Daarom kiezen we er bewust voor om de
begeleider-kind interactie in beeld brengen vanuit het perspectief van de kinderen (Bracke e.a., 2018).
In ons traject hebben we de methode van ‘VerBEELDing’ gekoppeld aan de kwaliteitsinteracties van
ons conceptuele raamwerk. Deze kwaliteitsinteracties maken in feite deel uit van een holistische visie
op de ontwikkeling van kinderen en kunnen door professionals worden gebruikt om ze te observeren:
kunnen de kinderen voldoende experimenteren? Krijgen ze voldoende kansen voor taalontwikkeling of
kansen om samen te spelen? Worden ze uitgedaagd om een stap verder te gaan in hun ontwikkeling?
Kunnen de kinderen in hun ‘flow’ komen? ...
b) Onze kijk naar kinderen in het algemeen en kinderen die meer kwetsbaar zijn in het bijzonder
Om een rijke interactie te kunnen realiseren is het van cruciaal belang (of een voorwaarde) om krachtig
te kijken naar kinderen in ontwikkeling. We zijn geïnteresseerd in wat kinderen doen omdat we ze
verder willen brengen in hun ontwikkeling. We willen kijken naar wat kinderen interesseert, we willen
ons focussen op wat ze doen en zeggen om hen vanuit deze observaties verder te ondersteunen.
Hiervoor moet je niet alleen op de hoogte zijn van het ontwikkelingsverloop van kinderen, je moet
ook weten hoe je kinderen kunt observeren op een rijke manier. Als deze observaties zo kwaliteitsvol
mogelijk zijn, zo holistisch mogelijk en als die observaties rekening houden met de uniekheid van het
kind dan zijn ze een motor om kwaliteitsvol te kunnen handelen. Observeren van de ontwikkeling van
kinderen is dus een kernvaardigheid! (Bracke e.a., 2018).
Dat kinderen veel ontwikkelingspotentieel hebben, geldt natuurlijk ook voor kwetsbaardere kinderen.
Maar professionals hebben overtuigingen en neigingen die hun houding kunnen verstoren of filteren.
Door bijvoorbeeld een bepaalde kijk op armoede te hebben, kunnen we onze houding richten op
‘medelijden’ of ‘machteloos’. Het is dus belangrijk om deze overtuigingen in twijfel te trekken en erover
na te denken, en te proberen ieders focus te krijgen op de sterke punten, competenties en talenten
van de kinderen. We moeten de verwachtingen voor elk kind hoog houden. Als professional hebben
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we dus theorie en inzichten nodig over kwetsbaarheid. We moeten geraakt worden door dialoog of
ontmoetingen. We moeten reflecteren. De 7 ‘hefbomen’ (zie DEEL 1 – Kader - B – Over Kwaliteitsvolle
Interacties en Beeldvorming) kunnen ons helpen bij het versterken van reflectievaardigheden.
c) Rijke coaching van professionals als ondersteuning van het continue groei
Rijke coaching gaat over: rijke vragen stellen, een waarderende groeigerichte houding aannemen.
Videocoaching stimuleert de groei van professionals in interactie met kinderen omdat het reflectie op
de interactie stimuleert.
RIJKE KIJK
naar kinderen
die kwetsbaar
zijn

RIJKE
COACHING
van
professionals

RIJKE
ONTWIKKELING
van kinderen
die meer
kwetsbaar
zijn

RIJKE
INTERACTIE
professional
& kinderen die
meer kwetsbaar
zijn

(Bracke et al., 2018)

Visie op het gebruik van videocoaching als professionaliseringsmiddel
Videocoaching heeft zowel een impact op individuele groei als op collegiale groei / leren.
1 – Voor de individuele professional
We zien twee redenen voor het gebruik van videocoaching in de professionalisering:
A – sterker bewustzijn,
B – verhoogde competentie.
A – Sterker bewustzijn
• ... door observatie en reflectie.
Door gericht te observeren, reflecteert de professional op de dagelijkse praktijk en wordt hij zich
meer bewust van de ondernomen acties, op zijn / haar referentiekader bij het kijken naar kinderen,
met name bij kinderen die kwetsbaarder zijn. De professional kan de videofragmenten gebruiken om
de perceptie van bepaalde kinderen te ‘deconstrueren’, ‘herformuleren’ en eerdere interpretaties
te nuanceren.
•

... door het beschrijven van de interactie tussen kind(eren) en professional.

De professional wordt zijn / haar eigen ‘observator’ en ziet wat hij / zij voorheen niet zag. De
professional wordt zich meer bewust van de effecten die bepaalde interacties hebben (of niet). Dit
vergroot ook het bewustzijn over hoe hij of zij een verschil kan maken in de dagelijkse praktijk.
B - Verhoogde competentie
... door de interactie tussen kind (eren) en professional te bespreken en door de sterke punten
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(krachtgericht) en groeimogelijkheden (groeigericht) in de interactie te bespreken.
•

Krachtgericht: door het bespreken van videofragmenten, ziet de professional de sterke
elementen in de interactie, kan hij / zij expliciet zijn / haar eigen sterke punten, talenten of
sterke punten ‘benoemen’. Hierdoor worden deze interacties duurzamer. Het stimuleert het
zelfvertrouwen, versterkt het zelfvertrouwen van de professional, wat een versterkend effect
heeft.

•

Groei- en actiegericht: door de fragmenten te bespreken, merkt de professional ook de
uitdagingen en groeimogelijkheden in de interacties. De professional identificeert zijn / haar
eigen uitdagingen en groeimogelijkheden.

2 – Voor het team
We zien drie redenen om video coaching te gebruiken om de reflectiecultuur van een team van
professionals te versterken:
A – Multiperspectiviteit
B – Minder exclusie, meer inclusie en gelijke kansen
C – Kwaliteitszorg in het team en de organisatie

A – Multiperspectiviteit
Terwijl je als een team naar de door de coachee gekozen beeldfragmenten kijkt, bespreek
je gezamenlijk en geef je woorden en concepten aan wat je ziet. Dit opent de weg naar
multiperspectiviteit. Dit betekent dat men door verschillende perspectieven kan kijken en zich
kan inleven in andere perspectieven. De professionals verkennen andere manieren van denken,
ideeën en gedachten zonder te oordelen. Multiperspectiviteit is een belangrijke competentie om
met diversiteit om te gaan.
B – Minder exclusie, meer inclusie en gelijke kansen
Teamobservatie en -reflectie kan leiden tot de ontdekking van onbewuste patronen in interacties
(bijv. Aannames, vooroordelen of lage verwachtingen), waardoor het team uitsluitingspatronen
op microniveau kan blootleggen. Deze verschijnselen worden beschreven als het ‘Pygmalion’-,’
Golem’- of ‘Matthew’-effect. Door deze patronen op een bewust niveau te brengen, vergroot
het team zijn bewustzijn en competentie in interactie met kinderen die kwetsbaarder zijn in
interactie en ontwikkeling. Op deze manier kunnen we uitsluiting als team in dagelijkse interacties
voorkomen en een meer inclusief klimaat creëren. Dit is een hefboom voor meer gelijke kansen!
C – Kwaliteitszorg in het team en de organisatie
Samen reflecteren leidt tot het scheppen van voorwaarden die zorgen voor inclusieve contexten
en interacties. Op weg naar een meer kwalitatieve en duurzame teamvisie, is het zeer waardevol
om het proces van video coaching te koppelen aan bestaande processen of observatiemodellen in
de organisatie.

2 . Voorbereiding
In dit deel concentreren we ons op de aspecten die moeten worden overwogen voordat u begint met
filmen. Het gaat om de afspraken over het filmen met het (team van) professionals: wie filmt, wie is
de coach, wat zijn de belangrijkste elementen, basisprincipes, de ethische waarden, ... Het gaat ook
om het verduidelijken van het kader en de concepten die noodzakelijk om het hele coachingproces
te ‘kaderen’. En tenslotte gaat het erom hoe we ons richten op kinderen en hoe ‘kleine momenten’
nieuwe inzichten kunnen creëren, een verschil kunnen maken in het proces.
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1 – Afspraken maken vooraf
IHet is belangrijk om duidelijk aan te geven wat de deelnemers aan het coachingproject kunnen
verwachten en hoe de methodologie en fasen in het proces worden ingezet. Deelnemers willen zo
concreet mogelijk weten hoe het filmen en de discussie verloopt. Duidelijke, transparante afspraken
zijn nodig om een veilige omgeving voor filmen en coaching te creëren. Deelnemers krijgen veel vragen,
twijfels, onzekerheden die ze willen delen. Wanneer er ruimte is om drempels te bespreken, zal er ook
openheid zijn om te reflecteren en te ‘groeien’ in de coaching.
Afspraken zijn nodig over:
Wie filmt er?
•
•
•
•
•

de coach of trainer
een collega van de professional
een pedagogische coördinator, mediator of soortgelijke functie die in dezelfde ECEC-setting werkt
een pedagogische begeleidingsdienst gekoppeld aan de ECEC-setting
…

Wie coacht?
•
•
•
•
•
•
•

een externe coach, iemand die bekend is met de ECEC-setting
(of die bekend is met de ECEC-setting in het algemeen)
een onderzoeker
een pedagogisch coördinator, mentor, mediator, ...
een professionele coach
een collega
een externe coach
…

Filmen: hoe en hoe lang?
Het filmen kan met een klein toestel - bijvoorbeeld een smartphone - zonder extra geluidsopname. Het
filmen kan dus op een toegankelijke manier (veel mensen hebben tegenwoordig smartphones).
De filmer zet zich zo discreet mogelijk op. De filmer zorgt ervoor dat de kinderen aan de camera kunnen
wennen (daarom start de opname niet direct). De kinderen kunnen wat tijd krijgen om te spelen of
zichzelf op video te zien. Pas na een afgesproken signaal begint de opname.
Er worden afspraken gemaakt over hoe lang de opnames duren. We raden korte filmperiodes aan, b.v.
10 minuten. De filmer geeft aan dat de opname is gestopt.
Informed consent
Om te voldoen aan de GDPR-privacyregels met betrekking tot persoonsgegevens, moet u een
geïnformeerde toestemming hebben van de ouders van wie de kinderen worden gefilmd. Ze moeten
ondertekenen dat ze het (niet) eens zijn over het gebruik van de filmfragmenten voor uw doeleinden.
Het is dus erg belangrijk om aan te geven wat je met de afbeeldingen gaat doen en vooral wat niet.
In Vlaanderen hebben we dit type document gebruikt (dat niet kan worden beschouwd als een
bruikbaar voorbeeld in welke context dan ook - dus vraag juridisch advies voor elke specifieke context).
De ‘we’ in het document zijn kinderverzorgers en kleuters.
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Toestemmingsformulier voor gebruik van foto’s en videofragmenten voor publicatie,
vormings- en opleidingsdoeleinden
Beste ouders,
Wij willen graag goed voor uw kinderen zorgen. Daarom leren wij als juf/begeleidster ook bij.
Dat doen we bijvoorbeeld door te leren van andere juffen/begeleidsters in andere landen.
We werkten daarvoor samen met scholen en kinderdagverblijven uit Italië en Polen. We hebben video’s
opgenomen in de klas/het dagverblijf om zo onszelf aan het werk te zien. Samen met onze Italiaanse en
Poolse collega’s keken we naar deze beelden, en dat hielp ons om onze job nog te verbeteren!
Enkele foto’s en videofragmenten willen de lerarenopleidingen en vormingswerkers van de universiteit
graag gebruiken om ook toekomstige leerkrachten en kinderbegeleiders bewust te maken van de kracht
van videocoaching, om zo sterker te worden in hun opleiding. Of om andere belangrijke actoren, zoals
pedagogische begeleiders, te trainen in het gebruik van videocoaching in professionalisering. Daarom
vragen we jou om toestemming te geven of we deze foto’s en fragmenten voor dit doeleind mogen
gebruiken.
Graag willen we de foto’s gebruiken voor publicaties die in Vlaanderen en Europa worden verspreid.
De opleiders zullen de videofragmenten ENKEL EN ALLEEN gebruiken in intern vormings- of
opleidingsverband. Zij garanderen ons dat de videofragmenten NIET openbaar zullen worden gemaakt.
Heeft u nog vragen? Contacteer ons!
Contactpersoon van het project: xxx0 Ik bevestig dat ik informatie over het doel van het gebruik van de
foto’s en videofragmenten heb gekregen.

___________________
Naam

		

__________

________________

Datum

Handtekening

2 – Verduidelijk de gebruikte kaders
Een belangrijke voorwaarde voor een goede video coaching is een goed en wetenschappelijk
onderbouwd kijkkader om daadwerkelijk te focussen en doelgericht te kijken naar de beeldfragmenten.
Onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat videofeedback effectiever is als er een degelijk kijkkader
is om te focussen en de observatie en feedback te structureren. Met dat kijkkader houden de coach
en coachee zich niet aan zijn / haar ‘intuïtie’ of ‘eerste indrukken’ bij het kijken naar of praten over de
beelden, maar kunnen ze een meer genuanceerde en gefundeerde feedback garanderen, relevante
vragen stellen ...
Daarnaast zorgt een framework ervoor dat je de beelden met anderen kunt bespreken omdat je
een gemeenschappelijke taal kunt gebruiken. De woorden, termen en concepten van het kijkkader
kunnen helpen om in algemene termen en woorden uit te drukken wat u ziet. Het bekijken van de
videofragmenten wordt daardoor minder willekeurig en meer gericht en voorspelbaar, dus ook veiliger
en meer ondersteunend.
We raden aan om kaders te gebruiken die zijn gebaseerd op de vragen: “wat heeft dit kind / deze
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kinderen nodig in de interactie? Welk initiatief zien we? ‘ Op deze manier zal de focus van het kijkkader
worden afgestemd op de methode van de coachingsessie, vanuit een gedeelde filosofie: ‘we kijken en
praten over de beelden vanuit het perspectief van de kinderen’, om te komen tot het perspectief van
de professioneel.
Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat het kader is afgestemd op de visie van de ECEC-setting en
het beleid van de regio / het land.
Kijkkaders
Er zijn veel kijkkaders die nuttig kunnen zijn. Het zou een idee kunnen zijn om te zoeken naar de
kaders die al in de praktijk zijn gebracht in of rond de ECEC-setting van de kleuterschool.
In ons traject TRACKs gebruikten wij onderstaande kijkkaders (Zie DEEL 1 – Kader - B – Over
Kwaliteitsvolle Interacties en Beeldvorming)
•

de ‘7 hefbomen’, gebaseerd op het Vlaams project “Kleine Kinderen Grote Kansen”.
Vooral de 4 over kwaliteitsvolle interacties waren erg interessant voor de video
coachingsessies,

•

het kijkkader Kwaliteitsvolle interacties van de ‘NCKO-Kwaliteitsmonitor’ 18
(Gevers Deynoot-Schaub e.a., 2009) hertaald naar kindperspectief in het onderzoek
‘VerBEELDing’ (Bracke e.a. 2014).

Het laatste kijkkader is gebaseerd op de NCKO-monitor, een wetenschappelijk onderbouwd
instrument - dat zes pedagogische interactievaardigheden beschrijft - die VerBEELDing / ‘vertaalde’
naar het perspectief van kinderen:
1 – Het kind zoekt sensitieve responsen.
2 – Het kind wil samenzijn en samenspelen.
3 – Het kind heeft behoefte aan structuur en veiligheid.
4 – Het kind heeft nood aan praten en uitleggen.
5 – Het kind wil de wereld begrijpen en zelf groeien.
6 – Het kind wil zelf experimenteren.

We hebben deze twee kijkkaders geïntegreerd en de eerste drie van de NCKO-monitor gebundeld in
één hefboom: ‘warme relaties’.
De interactionele behoeften van kinderen zijn in principe hetzelfde voor elk kind, maar speciale
aandacht is nodig voor kwetsbare kinderen, zo blijkt uit internationaal en Vlaams onderzoek. We
hebben met deze onderzoeksresultaten rekening gehouden bij het afronden van ons kader voor
videocoaching (zie illustratie en suggesties van items voor elke hefboom).

18

Gevers Deynoot-Schaub e.a. (2009)
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Observatie kijkkader kwaliteitsvolle interacties vanuit kindperspectief
Integratie van de NCKO-Kwaliteitsmonitor, onderzoek ‘VerBEELDing’ (Arteveldehogeschool) en de
hefbomen van het project Kleine Kinderen Grote Kansen

RIJKE TAAL: Het kind heeft nood aan praten en uitleggen

Het kind wil kansen krijgen om te spreken: woorden (proberen) zeggen, zinnen
formuleren, gedachten verwoorden… over de eigen interesses, over spel. Het kind leert
goed door antwoorden te formuleren op open vragen. Kwetsbare kinderen hebben net
meer spreekkansen nodig. Het kind wil praten en spelen met andere kinderen, ook
taalspelletjes. Het kind leert veel door het ‘afluisteren’ van taal van andere kinderen.
Het kind gebruikt graag expressieve en communicatieve taal. Het kind geniet en leert
van zich uitdrukken in zijn moedertaal/thuistaal.
Het kind begrijpt best een taalgebruik aangepast aan het taalniveau. Het kind leert het
meest van ‘natuurlijke’ en authentieke taal in een natuurlijke context. Het kind heeft
een rijke taalinteractie nodig, ook in momenten van zorg en transitie gedurende de
dag. Het kind leert op het eigen tempo abstracte(re) en rijkere woorden en begrippen.
Het kind laat zich inspireren door een rijk en muzisch taalmodel.
WARME RELATIES: gericht op het welbevinden van het kind

Het kind heeft nood aan sensitieve responsen. Het kind heeft behoefte aan aandacht,
warmte, emotionele steun, zorg en hechting. Het kind houdt van een liefdevolle
aanraking, fysieke en warme nabijheid, oogcontact, een glimlach, een aangename
stem, beurt krijgen en vreugde delen. Het kind wil zich goed en betrokken voelen.
Het kind wil graag aangemoedigd worden en zoekt naar bevestiging (door imitatie,
spiegelgedrag en benoemen). Het kind geniet en leert van expressie, authenticiteit en
humor van de professional.
Het kind wil samenzijn en samen spelen. Het kind wil contact maken met andere
kinderen. Het kind houdt van waardering en bevestiging in interactie met andere
kinderen. Het kind wil samenspelen, ook ongedwongen en met de professional. Het
kind heeft nood aan het zien en begrijpen van positieve sociale rollen. Het kind geniet
van begeleiding bij conflicten.
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Het kind heeft behoefte aan structuur en veiligheid. Het kind houdt van een heldere en
voorspelbare omgeving. Het kind wil weten wat er gaat gebeuren en wil duidelijkheid over
grenzen. Het kind waardeert consequentie en respect bij het maken van afspraken. Het kind
is het erg gevoelig voor IK-boodschappen bij onaanvaardbaar gedrag. Het kind leert op eigen
tempo het empathisch vermogen te versterken. Het kind houdt van humor.
DENKEN: Het kind wil exploreren, de wereld begrijpen en zelf groeien.
Het kind heeft nood aan uitdagingen. Het kind houdt van ontwikkelen op zijn eigen tempo. Het
kind heeft nood aan autonomie en keuzevrijheid. Het kind heeft nood aan stimulans en tijd: om
na te denken over antwoorden op open vragen en te spreken, te redeneren, in dialoog gaan,
te vergelijken, te reflecteren, te plannen, vooruit te kijken, problemen op te lossen. Het kind
heeft deze rijke interactie ook nodig tijdens momenten van zorg en transitie. Het kind leert van
‘het hardop denken’ en de ‘spiegelspraak’ van de professional. Het kind geniet van de sfeer van
reflectie en appreciatie. Het kind geniet van een prikkelende ruimte die aansluit bij zijn interesses
en behoeften en spelnoden.
EXPRESSIE: Het kind wil zelf experimenteren.

Het kind wil eerst zelf proberen. Het kind wil zich lichamelijk en authentiek uitdrukken.
Het kind heeft nood aan exploreren, experimenteren, ontdekken, onderzoeken,
ondernemen. Het kind heeft nood aan het vertellen over de exploraties, de gevoelens,
handelingen, verbeelding. Het kind wil veiligheid en geniet van positieve bevestiging in
de prikkelende omgeving.

3. Beelden bekijken en bespreken
Het kan nuttig zijn het eerste coachingsgesprek niet onmiddellijk na het filmen te plannen, maar er
wat tijd (enkele dagen tot een week) tussen te laten. Zo kan de coachee voldoende afstand nemen
van het gefilmde moment en observator zijn van zichzelf in interactie. Hetzelfde geldt voor de coach
wanneer die ook de filmer was: tijdens de opnames heeft die ook misschien al een bepaald gevoel
gehad, of een bepaalde waarde aan een interactie toegekend ... Ook deze gevoelens en gedachten
kunnen het coachen ‘verhinderen’.
De echte coaching begint wanneer coach en coachee naar een opname kijken en de beelden
bespreken. Bij het zien van de beelden uit(en) de coachee(s) eerste reacties: “amai, mijn mimiek”,
“klinkt mijn stem zo?”, “hier ben ik gestresseerd”, enz. Het is belangrijk dat de coachee ruimte krijgt
om deze reacties te ventileren omdat het confronterend is en kwetsbaar voelt om jezelf op beeld te
zien. Als coach geef je ruimte hiervoor en ontvang je deze eerste reactie.
Bij coaching draait alles om reflectie - en het stimuleren van een reflexieve houding bij een
professional, in een team van professionals, in de hele ECEC-setting. Deze reflecties kunnen worden
gemaakt:
•
•
•
•

tussen coach en coachee,
tussen coach en coachees, indien meer dan één professional betrokken is bij het coachingproces en de
opnames,
als teamreflectie,
of een combinatie hiervan.

Vier ideeën om de beelden te bekijken en te bespreken:
•
•

focus op de kinderen,
‘De momenten bevriezen en terugspoelen’,
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•
•

focus op jezelf als professional,
reflectie in team.

1 – Focus op de kinderen
In de tijd tussen het filmen en het coachinggesprek geeft de coach de opname aan de coachee - aangezien
hij of zij de eigenaar is. De coachee kan kiezen of hij voor de coachingsessie naar de beelden wil kijken
of er samen met de coach naar wil kijken. Bij het opnieuw bekijken van de beelden is het mogelijk dat
de coachee de beelden eerst in hun geheel bekijkt. De coach kan de professional aanmoedigen om uit
het gevoel van dat specifieke moment van filmen te stappen en zich op de kinderen te concentreren,
hen in detail te bekijken. Zodat hij/zij de concrete interacties kan observeren.
De coach kan de coachee vragen om een bepaald fragment van de opname te kiezen om over te praten.
De selectie kan voor de coachingsessie worden gedaan of kan worden gemaakt in het coachinggesprek.
Het selecteren van momenten kan leiden tot vragen als: ‘waarom kies je hiervoor? wat zie je? ‘De
coachee kan de fragmenten kiezen op basis van:’ zijn er details of initiatieven die je verrassen, die je
aanspreken, die je op het moment zelf niet had gezien, die je aan het lachen maakt, die je aandacht
vangt, wat je waardevol vindt, iets dat je ‘verwarmt’, wat je van streek maakt… een moment waarover
je wilt praten? ‘. In dit eerste geval ligt de focus op de kinderen, niet op wat de professional wel of niet
doet.
Wat we tijdens het traject hebben meegemaakt, is: ‘het analyseren van kleine momenten geeft
geweldige inzichten’. Het kiezen van kleine momenten in een opname kan een uitstekend startpunt
zijn voor het coachinggesprek. In de video coaching methode heet dit micro-analyse: concreet en
nauwkeurig kijken naar wat er in korte tijd gebeurt. Een nuttig schema voor de micro-analyse is dat van
‘Basiscommunicatie’:
•
•
•
•

Een kind neemt een ‘initiatief’: het kind praat, wijst iets aan, ...
De professional ontvangt of niet,
De professional bevestigt het initiatief - of niet,
Er is een effect van de (niet-) ontvangst en (niet-) bevestiging, b.v. het kind herhaalt het initiatief
(of niet), verandert het (maakt het sterker), ...

In de Belgische casestudie zoals beschreven in de Toolbox van kennis, ervaringen en goede
praktijken. Lessons learned van casestudies” verduidelijken we dit met enkele voorbeelden hiervan.

Initiatief
kind

ontvangst

Interactie

Ontvangstbevestiging

Source: Steunpunt video-inetractiebegeleiding (2012)
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Ontvangst

Die kleine momenten tot in detail bespreken, onderzoeken en benoemen wat er aan de hand is, levert
genoeg ‘stof tot nadenken’ op. Uitgaan van de focus op kinderen is een drijvende kracht voor discussie,
bijvoorbeeld: ‘Zijn er kleine momenten in dit fragment waar je de initiatieven van kinderen hebt gezien
en op welk initiatief je je wilt concentreren?’
Ook is het belangrijk om naar momenten te kijken die ‘goed gaan’: waar de kinderen en de professional
elkaar vinden in hun initiatieven en hun reacties. Dit zijn momenten waarop kinderen duidelijk
bevestigen dat aan hun behoeften is voldaan. De coach kan daarbij heel specifiek aangeven wat hij/zij
ziet gebeuren en kan daarvoor het gekozen kijkkader gebruiken.
Er zijn momenten in elke opname die het waard zijn om over te praten, zelfs als het minder overtuigend
leek als je voor het eerst naar alle opnames keek. Elke opname kent leuke momenten waarin de
kinderen en de professionals hun kracht laten zien. In het kader van video coaching: de som van de
kleine fragmenten is meer waard dan het geheel!

2 – ‘De momenten bevriezen en terugspoelen’,
Een afbeelding stilzetten kan door de coachee of de coach. Het gebeurt op een moment dat een van
hen verbaasd is over wat hij/zij ziet, of in verwarring is door een initiatief van een kind dat voor het
eerst wordt opgemerkt, wanneer hij/zij lacht of erop wijst ... De coach stelt vragen zodat de coachee
kan beschrijven wat hij/zij ziet in de interacties.
Door dit moment te bevriezen (of verschillende momenten te bevriezen) krijgt elke partner de
mogelijkheid om de details van dat ‘schilderij’ te bekijken: om duidelijk aan te geven en te benoemen
wat er met een kind, met een ander kind, met de professional etc. gebeurt. Je kunt letterlijk de
initiatieven en reacties in de afbeelding zien. Het bevriezen van een afbeelding maakt ook duidelijk en
mogelijk dat er tijd is om in dialoog te gaan, te ventileren, etc. Je kunt de professional vragen om een
leuk moment van een kind te selecteren (bevriezen): ‘wat doet het? wat doe je daarvoor? wat gebeurt
er daarna? ’...
Kinderverzorgers en leerkrachten bewaren deze stilstaande beelden vaak graag als afbeeldingen op de
computer. Deze foto’s kunnen vervolgens worden gedeeld met ouders (Zie DEEL 1 – Kader, A – Over
professionalisering, 3 – Ervaringen verbreden) of worden gebruikt voor pedagogische documentatie.
Videobeelden stellen elke partner ook in staat om beelden zo vaak als nodig is terug te spoelen en
opnieuw te bekijken om voldoende gedetailleerd te onderzoeken en in concrete termen te beschrijven
wat u ziet. De coachee neemt hiervoor het initiatief: de coach kan expliciet vragen wat en waarom de
coachee voor een tweede keer een fragment wil zien. Maar de coach kan soms besluiten het beeld
stil te zetten of terug te spoelen. Op deze manier worden de deelnemers ondersteund om de beelden
concreet tot in detail te bekijken. Ze hebben zelf in eerste instantie de neiging om details over het
hoofd te zien. Als dat gebeurt, helpt het als een deelnemer zegt: ‘stop, laten we dat nog eens bekijken,
oké?’ Bevriezen is ook mogelijk wanneer een bepaald aspect wordt besproken dat belangrijk was in
eerdere sessies.

3 – Focus op de professional
Bij het samen kijken naar de beelden ligt de focus vooral op de kinderen: ‘wat zien we de kinderen
doen? Wat horen we de kinderen zeggen? Wat zijn de interacties tussen de kinderen? Wat zijn de
interacties tussen het kind en de professional? ’De kinderen zijn tenslotte de belangrijkste actoren en
daarom het startpunt om naar te kijken. Het focussen op kinderen verandert echter niets aan het feit
dat de beelden de professional zullen helpen in zijn of haar professionele ontwikkeling: ‘wat kan ik
doen ...? wat kan ik zeggen tegen ...? ‘
43

Vanaf het focussen op de (behoeften van de) kinderen, zal de professional focussen op zijn/haar
gedrag in de interactie met de kinderen. Gericht zijn op de kinderen nodigt hem/haar uit om op een
toegankelijke en veilige manier te reflecteren en naar zichzelf te kijken: ‘Dit kind neemt een initiatief
dat me opvalt, ik reageerde er (niet) op, het zag (niet) dat ik ( niet) erop te reageren ‘, etc. De professional
denkt na over zijn/haar eigen reacties en reacties (of gebrek daaraan), maar ook over zijn/haar kijk op
kinderen, kwalitatieve ondersteuning, etc. Deze zeer kleine situaties maken de visie van de professional
(s) (en/of de visie van de ECEC-setting) zeer concreet. De coach kan dit proces ondersteunen met kleine
reflectieve vragen: ‘Wat leer je hiervan over wat je belangrijk vindt in je interactie met kinderen?’, ‘Hoe
past dit in de visie van je organisatie?’ ...
Door kleine betekenisvolle en positieve momenten uit de beelden te filteren, hanteert de coach een
waarderende benadering. Het feit dat hij/zij zich richt op kleine momenten, bevestigt de professional
in het hebben van de juiste competenties. Hij/zij ziet signalen van kinderen die hij/zij nooit eerder
heeft gezien en ziet daarnaast zijn/haar reacties en initiatieven jegens de kinderen in kleine en concrete
situaties. Dit ondersteunt de professional en laat hem/haar groeien: door zijn/haar eigen acties te
beschrijven, b.v. ‘De volgende keer dat ik wil zien ...’, ‘ik wil dat veranderen…’
Afhankelijk van het gekozen kijkkader voor de coachingsessies kunnen de coachingpartners inzoomen
op verschillende aspecten van b.v. kwaliteitsvolle interacties.

4. Reflectie in team
Even belangrijk als de groei en professionalisering van de individuele professional, is de groei van het
hele team van professionals (zie ideeën over het ‘competent systeem’ in DEEL 1 KADER, A – Over
professionalisering, 1 – Naar een competent systeem) en de versterking van de reflectiecultuur. Door
indrukken, inzichten en gedachten - met beelden als middel - met elkaar te verbinden en te bespreken,
zal het team als collectief reflecteren en groeien. Noodzakelijke randvoorwaarden zijn: veiligheid zodat
elke deelnemer zijn/haar eigen reflecties en meningen kan uiten. Dit sluit aan bij veel inzichten en
onderzoeksresultaten over de positieve impact van ‘collectief professioneel leren’, ‘teamleren’, etc.
Zoals eerder vermeld, is de coachee de eigenaar van de afbeeldingen. Hij of zij beslist, bij voorkeur
in overleg met de pedagogisch coördinator, welke beelden worden getoond en wat kan/ moet de
focus van de teambespreking zijn. Nogmaals, net als het doel van videocoaching, zijn de reflecties
groeigericht, waarderend en bemoedigend: ‘wat zie je in de fragmenten? wat zijn je eerste indrukken
en gedachten? herken je jezelf in wat je collega doet of uitlegt? leidt dit tot nieuwe inzichten, b.v. in
interactie met bepaalde kinderen? wat kunnen we als collectief leren van deze reflecties? ... ‘
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