
 

 

 

 

Voorwoord 
In dit essay schrijf ik over het belang van leren van de leerkracht op de werkplek. Hierbij stel 
ik het professionaliseren met behulp van videobeelden en reflectie hierop centraal, de 
zogenaamde beeldcoaching. Dit alles ten behoeve van de ontwikkeling van het kind, onze 
generatie van de toekomst. Het kind, de onschuldige, die elke dag weer vol vertrouwen op 
school, in de klas, verschijnt om boeiend onderwijs te mogen genieten. Het kijkt elke dag 
opnieuw verwachtingsvol naar die leraar. In hoeverre kijken leerkrachten naar zichzelf? Dit 
geldt niet alleen voor de leraar zelf als ook voor de organisatie, een team of een 
schoolleiding. Is de angst om naar jezelf te kijken, dezelfde angst om geconfronteerd te 
worden met het niet te weten wie je bent? Durf te kijken en zie! 
Ik wens u veel leesplezier. 

Rachel Naron 
december  2016 
Essay opleidingskunde – onderwijskunde NCOI 
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Hoofdstuk 1 Het onderwijs in beeld? 
Observatie 
Het onderwijs is al decennialang in opspraak. Wat is goed onderwijs? Wat is een goede 
leraar? 
Honderd procent betrokkenheid van de leerlingen tijdens de lessen? Hoe weet de leraar dat 
hij goed acteert, presteert? Wat is de bewijslast hiervan? Zijn dat de toetsgegevens van de 
leerlingen? Of is het de ‘kijk’ van een derde, de spiegel? Misschien is het wel het gedrag 
van de leerling? Allemaal vragen die mij fascineren. Zo kan ik het rijtje verder aanvullen: 
Wanneer weet een leraar of zijn les of onderwijsactiviteit kwalitatief goed was, ookdoor de 
ogen van het kind? Net als Marcel van Herpen (2013) bepleit in zijn boek ‘Ik de leraar’, zeg 
ik als professional dat er drie dingen van belang zijn te doen, nl.: observeren, kijken en zien. 
Hieruit volgt logischerwijs de vraag:“Hoe laten leraren zich observeren opdat zij kijken en 
zien? 

Introductie 
Hier komt de beeldcoach in beeld, die de leraar letterlijk in beeld brengt en confronteert, 
inspireert met eigen handelen op de eigen werkplek midden tussen de leerlingen. 
Beeldcoaching gaat namelijk over het ontvangen, verzenden, gebruiken, managen en 
interpreteren van beelden van jezelf en van anderen (Jansen et al, 2013). Met beelden 
wordt gedoeld op foto- en videobeelden, maar ook op inprentingen, tekeningen, 
waarnemingen en ideeën van lichaam en geest. In het artikel van Jansen en Brons (2013) 
wordt de visie, gedachtegang, van beeldcoaching helder verwoord richting onderwijs. 
“Beeldcoaching wil onder andere leraren weer terug brengen naar hun pedagogische 
sensitiviteit en pedagogische energie. Hen uitnodigen om pedagogische 
verantwoordelijkheid op zich te nemen. Hen helpen in te zien dat investeren in de relatie 
met leerling en de groep juist het leerproces versterkt. Beeldcoaching beschouwt de 
dialoog en de samenwerking als uitgangspunt voor de ontwikkeling en als bron van 
leerenergie, niet alleen in de relatie van de beeldcoach met de gecoachte, maar vooral ook 
in de relatie met de collega’s en ten behoeve van de schoolontwikkeling.” 

 

 

 

Hypothese 
 
Hieruit volgt mijn stelling of wellicht pleidooi: 
 

 “Voor elke leraar een beeldcoach  
ten behoeve van professionalisering en het vergroten van onderwijskwaliteit.” 

 

Situatieschets van waar uit dit essay is geschreven: 
Binnen het Primair Onderwijs krijgen begeleidingstrajecten waarbij een beeldcoach wordt 
ingezet meer voet aan de grond. vooral startende leerkrachten krijgen een 
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begeleidingstraject aangeboden, conform de CAO po. Dit terwijl de noodzaak en de wens 
van reflectie op persoonlijk leerkrachthandelen niet afneemt binnen de complexiteit van het 
huidige onderwijs. Het betreft zeker niet alleen de startende leerkrachten, maar ook de 
ervaren leerkrachten en de zij-instromers. Onderwijs is transitie vraag een heldere kijk en 
een ander perspectief. 

 

Hoofdstuk 2 Theoretische beelden en nader onderzoek 

In dit hoofdstuk zullen de theorieën die de inzet van de beeldcoach legitimeren nader 
worden bekeken en beschreven. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
 
2.1 Uitgangspunten van coachen en beeldcoaching. 
2.2 De leersituatie; waar is beeldcoaching op gestoeld? 
2.3 De opleidingsnoodzaak; waarom beeldcoaching? 
2.4 Beeldcoaching en werkplekleren; leren op de werkplek. 
2.5 Beeldcoaching als waarderend onderzoek. 
2.6 Wat is het blijvende rendement van beeldcoaching? 
2.7 Beeldcoaching als evaluatie. 
Aansluitend zullen in hoofdstuk 3 conclusies worden beschreven en is er ruimte voor debat. 

2.1 Uitgangspunten van coachen en beeldcoaching 
De bron van het werkwoord 'to coach' is het vervoeren van een gewaardeerd, of waardevol 
persoon van waar hij was naar waar hij wil zijn en is afgeleid van het woord Franse woord 
‘coche’, dat koets betekent (www.wikipedia.org/wiki/Coaching). Nu gaat het bij het coachen 
om een gelijkwaardig proces tussen coach en coachee, waarbij confrontaties niet uit de weg 
gegaan worden. Het gaat om concrete resultaten in houding, in kennis en vaardigheden en 
om competenties. Er is dialoog waarbij wordt gewerkt vanuit bewustzijn en 
verantwoordelijkheid van de gecoachte voor eigen (werk)situatie. Coachen wordt bewust en 
gedurende een bepaalde tijd doelgericht toegepast (Van Beek, Tijmes, 2006). Coaching is 
een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen. Hierbij 
wordt uitgegaan van gezonde mensen en het geloof in veranderingsmogelijkheden die 
liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Inzicht, zoals 
hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het samenvoegen 
van eigen kennis, zo nodig aangevuld met kennis van de coach, bekwamer wordt in het 
bereiken van doelen die zijn gesteld. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct, 
automatisch, in handelen wordt omgezet (Van Beek, Tijmes, 2006). 

“Beeldcoaching begeeft zich op de grens van contact en intimiteit, waar zelfcensuur wordt 
opgeheven, daar wordt namelijk het meeste geleerd. Contact met jezelf als voorwaarde om 
contact met de ander te leggen als voorwaarde voor goed leraarschap” (Jansen, Brons 
et.al., 2013). Beeldcoaching is de opvolger van de al twintig jaar succesvolle School Video 
Interactie Begeleiding (SVIB). Dit is een gesloten aanpak van het werken met microanalyse 
en het exclusieve medium video. De SVIB wordt vervangen door een open en meer 
creatieve aanpak (Jansen en Brons, 2013). Bij beeldcoaching wordt tevens gewerkt vanuit 
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het niet zichtbare deel van contact dat wordt aangeraakt en waarop wordt gecoacht. In 
dialoog wordt transformationele kracht tussen de beedcoach en leraren zichtbaar. Behalve 
professionalisering van leraren kan de inzet van een beeldcoach ook ontwikkeling van teams 
en dus scholen te weeg brengen. De beeldcoach wordt op deze wijze niet alleen 
begeleider van individuele leraren of leerlingen, maar ook begeleider van hele teams 
(Jansen en Brons, 2013). 

Zowel Hargreaves en Fullan (2013) als Van Beek en Tijmes (2006) bevestigen dat 
medewerkers het belangrijkste kapitaal zijn van een organisatie. Als de medewerkers goed 
presteren, zich ontwikkelen en enthousiast zijn, groeit de organisatie. Het is dus van 
wezenlijk belang te zorgen voor de professionalisering en ontwikkeling van medewerkers, 
opdat hun kwaliteiten ingezet worden en zichtbaar zijn. Hieraan kan de beeldcoach dus een 
bijdrage leveren; de professionalisering van leraren(teams) en het vergroten van 
onderwijskwaliteit. 
 
2.2 De leersituatie; waar is beeldcoaching op gestoeld? 
Kessels (2000), beschrijft diverse ontwerpbenaderingen van leren; de systematische 
benadering, de relationele benadering, de artistieke benadering, de cognitieve benadering 
en de constructivistische benadering. 
Het constructivisme, of de constructivistische benadering, benadrukt dat leren een actief en 
constructief proces is. Het gaat hierbij om een actief koppelingsproces van voorkennis en 
nieuwe kennis. Deze benadering stelt dat leren alleen maar mogelijk is wanneer de lerende 
zelf actief construerend bezig is met de leerstof (Boekaerts, 2012). 

Jansen, Brons en Faber (2013) spreken bij beeldcoaching over sociaal constructivisme, 
waarbij de constructivistische benadering wordt gehanteerd en tevens de nadruk ligt op het 
feit dat leren niet los is te koppelen van de (sociale) omgeving waarin geleerd wordt. De 
lerende staat centraal, in dit geval de coachee, waarbij interactie is tussen de beeldcoach, 
de leraar en de omgeving, de werkplek, de klas of de school. Hierbij wordt duidelijk dat het 
inzetten van een beeldcoach gericht is op het leren van de persoon zelf op de werkplek, 
waar handelen en vaardigheden centraal staan. Het beeldcoachen op de werkplek zal in 
paragraaf 2.4 nader omschreven worden. De leertheorie, het sociaal constructivisme, is een 
variant op de metacognitieve theorie. Metacognitie, ook wel zelfregulatie genoemd, betreft 
kennis en opvattingen die iemand heeft over zijn cognitief functioneren en over de wijze 
waarom dit gestuurd kan worden (Boekaerts, 2012). 

Beeldcoaching sluit aan bij de hedendaagse taal van de wereld, namelijk de ‘beeldtaal’ in 
o.a. social media en YouTube, reclame en  instructievideo’s. ICT wordt zodoende ingezet in 
deze vorm van leren middels beelden. De beeldcoach maakt samen met de coachee een 
digitaal storyboard met ‘stills’, wat letterlijk ‘bevroren beelden’ betekent (zie bijlage 1, 
storyboard format). Deze stills geven de leraar een denkpauze waardoor de reflectie 
krachtig en gefocust is. Door de stills, de bevroren beelden, achter elkaar te zetten, ontstaat 
een beeldend verslag van de ontwikkeling van de leraar of het kind. Dit kan gebruikt 
worden in een portfolio of binnen de gesprekkencyclus van het loopbaanbeleid (Brons, 
2013). 
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2.3 De opleidingsnoodzaak; waarom beeldcoaching? 
Alvorens de beeldcoach in te zetten ten behoeve van professionalisering van de leraar, is 
het van belang binnen welk speelveld deze beeldcoach (of beeldbegeleider) wordt 
geïntroduceerd en gecontracteerd. Indien het functioneringsproblemen betreft kan het 
analysekader van Romiszowski (Kessels en Smit, 2007) dienend zijn. Hoewel een 
(beeld)coach niet als beoordelaar werkt ten aanzien van het functioneren van een 
werknemer, kan een (beeld)coach wel degelijk worden ingezet ten behoeve van 
professionaliteit en het analyseren van welke hiaten in kennis en/of handelen zichtbaar 
worden. Het bovengenoemde analysekader van Romiszowski (Kessels en Smit, 2007) richt 
zich op de bedrijfskundige component om binnen arbeidsorganisaties de 
opleidingsnoodzaak helder te krijgen (zie bijlage 2a: analyse van functioneringsproblemen). 
Gilbert, Mager en Pipe hebben samen met Romiszowski (Kessels en Smit, 2007) uit 
organisatieproblemen opleidingsproblemen weten af te leiden op basis van een 
vijfstappenplan. Deze stappen zijn: 
 
1. Definieer het probleem 
2. Analyseer het probleem ten behoeve van het genereren van alternatieve oplossingen 
3. Selecteer uit diverse oplossingen de beste en creëer een optimale oplossing 
4. Voer activiteiten uit die leiden tot de optimale oplossing 
5. Evalueer het resultaat en stel gevonden oplossingen bij 
 
Een systematische aanpak middels bovenstaande stappen wil niet zeggen dat het 
eenvoudig is om te determineren welk probleem ooit de grondslag is geweest van het 
ontwerpen van een opleiding als vorming tot een beroep. Omdat Gilbert (Kessels en Smit, 
2007) onderscheid maakte tussen de verworven kennis en de toepassing van kennis in de 
werksituatie, is de inzet van een beeldcoach op de werkplek een interessant middel ten 
behoeve van performance verbetering van de betreffende medewerker. Het ‘probleem’ of 
het gedrag in de werksituatie wordt namelijk onmiddellijk zichtbaar met behulp van de 
analyse van beelden, de dialoog en de feedback die de beeldcoaching oplevert. Zodoende 
kan het hiervoor genoemde hiaat duidelijk worden en de werknemer zicht krijgen op wat de 
opleidingsnoodzaak is. 

Indien het wiel van Romiszowski (Kessels en Smit, 2007, bijlage 2a), is doorlopen, is de 
vraag welk effect een opleiding of coachtraject beoogt. Doelen worden vooraf gesteld 
opdat geëvalueerd kan worden of deze bereikt zijn. Bij beeldcoaching wordt een leerdoel of 
hulpvraag gesteld, zodat gerichte beelden kunnen worden gemaakt. Deze beelden worden 
geanalyseerd waarna een stappenplan wordt gemaakt door de coachee. In dialoog, waarbij 
kennis van de medewerker samen komt met de kennis van de coach, wordt het gewenste 
resultaat, vergroten van onderwijskwaliteit, bereikt. 
 
Een ander instrument is het acht velden model van Kessels en Smit (1997). Een instrument 
waarbinnen het effect gemeten kan worden van de inzet van een opleiding of 
(beeld)coachtraject (zie bijlage 2b). In deze bijlage is een afbeelding te zien waarbij de 
samenhang wordt weergegeven tussen de volgende acht velden:  
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1. Het doel/probleem 
2. de werksituatie 
3. de vaardigheden 
4. de leersituatie van de werknemer 
5. het proces 
6. het leerresultaat 
7. het functioneren 
8. de impact van het opleidings- of (beeld)coachtraject.  

Het acht velden model houdt het kader scherp voor de leidinggevende naar de werknemer 
en is een kader waarbinnen gezamenlijke begripsvorming gehanteerd kan worden ten 
aanzien van de opleiding, de training of (beeld)coachtraject. En hoe dit geleerde dan weer 
zichtbaar is op de werkplek, is aan de beoordelaar, de leidinggevende op te beoordelen, 
niet de coach. Wel is de inzet van de beeldcoach ten behoeve van het werkplekleren een 
geschikt middel. Dit wordt in de volgende paragraaf nader omschreven. 

2.4 Beeldcoaching en werkplekleren; leren op de werkplek 
Werkplekleren betekent letterlijk: leren op de werkplek waar je werkzaam bent. 
Werkplekleren legt de klemtoon op leren in de reële werkomgeving (Verloop en Lowyck, 
2009). In dit essay wordt gedoeld op medewerkers die gecoacht worden op de werkplek, 
waarbij reeds sprake is van een formatief dienstverband. Wellicht is de term ‘leren op de 
werkplek’ meer passend, daar het geen stageplaats of praktijksimulatie betreft. Het leren op 
de werkplek gaat ervan uit dat overal en altijd lessen te leren zijn ten behoeve van 
professionaliseren. Om deze lessen voor jezelf in beeld te krijgen is beeldcoaching een 
krachtig middel. We gaan in deze paragraaf uit van een onderwijssetting. Ervan uitgaande 
dat de leraar optimaal wil presteren op de werkplek ten behoeve van de professionele 
ontwikkeling van zichzelf en de ander, zijn beelden en de inzet van de beeldcoach 
ondersteunend. 
 
Het beeld dat de leraar zelf heeft ten aanzien van zijn beroep speelt een belangrijke rol. 
Persoonlijke aspecten en beroepsaspecten zijn hierbij verweven met elkaar (Verloop en 
Lowyck, 2009). Verloop en Lowyck (2009) beschrijven vier beroepsbeelden ten aanzien van 
het lerarenberoep. Deze worden vanuit onderwijskunde beschreven, namelijk: 

1. kennisgerichte beroepsbeelden 
2. persoonsgerichte beroepsbeelden 
3. vaardigheidsgerichte beroepsbeelden 
4. praktijkgerichte beroepsbeelden. 

Deze beroepsbeelden zijn veelal in combinaties zichtbaar, bijvoorbeeld gaan 
praktijkgerichte beroepsbeelden samen met vaardigheidsgerichte beroepsbeelden. Het 
vraagt van een beeldcoach dat hij kennis heeft van de beroepsbeelden en zodoende de 
coachee kan bevragen op zijn specifieke beroepsbeeld en welke rol of invloed dit heeft op 
het vakmanschap. Hierbij kan de beeldcoach overtuigingen en mentale modellen van de 
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coachee bevragen. Door dialoog, de vragende houding en open mindset, worden mentale 
modellen zichtbaar en kan er verandering plaats vinden.  

De beroepsbeelden hebben invloed op de onderwijsstijl van de leraar. Leerstof en lesstof 
worden in de hedendaagse maatschappij steeds minder ‘overgedragen’ in overzichtelijke 
porties, maar juist ingebed in een actuele situaties, contextrijk, waar kennis aan wordt 
toegevoegd (Verloop en Lowyck, 2009). Hierbij kan als verklaring dienen dat leerlingen 
voornamelijk worden geboeid als ze invloed kunnen hebben op hun eigen leerproces. 
Indien het ‘overdragen’ van de leraar te lang duurt voor de leerlingen, is er geen sprake 
meer van boeiend onderwijs en word je als leraar als het ware ‘weg gezapt’. Hoe en op welk 
moment dit gebeurt in een les of tijdens een activiteit is goed zichtbaar op de werkplek, in 
de klas of groep, bij de leerlingen. Filmbeelden leveren een bijdrage aan het helder krijgen 
hoe de leraar functioneert op de werkplek. Door middel van beeldreflectie, de analyse van 
de beelden, krijgt de leraar inzicht op eigen professioneel handelen in relatie tot de 
leerlingen, waarbij didactisch en pedagogisch handelen zichtbaar worden. Het zorgt voor 
het bespreekbaar maken van dit handelen, waarbij de beroepsbeelden en de mentale 
modellen onderdeel zijn. 
 
Er is op dit moment in onderwijsland namelijk een transitie gaande van het ‘overdragen’, 
doceren, van (vakinhoudelijke) kennis, naar eigenaarschap van de leerling om kennis te 
vergaren. Hierbij verandert de rol van de leraar van strakke externe sturing, naar gedeelde 
sturing met rolwisselend onderwijzen naar eventueel losse externe sturing met een 
exploratieve leeromgeving (Verloop en Lowyck, 2009). Hoewel deze groep steeds kleiner 
wordt, is een behoorlijk aantal leraren afkomstig uit deze tijd van strakke externe sturing. 
Vanuit dit pedagogisch kader wordt zodoende nog veel gehandeld, ook al weten en voelen 
leraren dat dit niet meer de manier is om het hedendaagse kind te boeien. Hoe komen 
leraren en scholen van deze ‘strakke sturing’ naar de ‘losse sturing’. In dit voorbeeld gaat 
het dus niet om een startende leraar die de kneepjes van het vak nog moet leren, maar om 
een leraar, die bijvoorbeeld twintig jaar in dienst is, die uit het vaste patroon losgeweekt 
dient te worden om zo een ander handelingsrepertoire onder de knie te krijgen. Er zijn al 
vele good practices in onderwijsland ten aanzien van deze open en exploratieve sturing van 
leerlingen. Het verbeelden hiervan, de inzet van de beeldcoach, is behulpzaam aan dit 
transitieproces. Het belonen van deze good practises, deze in beeld te brengen, werkt 
motiverend. Zodoende kan gesproken worden over waarderend onderzoek als de 
beeldcoach ingezet wordt, aangezien hij handelt vanuit de positieve psychologie zoals 
omschreven in paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk. De beeldcoach en de relatie tussen dit 
‘waarderend onderzoeken’ zal in de volgende paragraaf nader uitgewerkt worden. 

2.5 Beeldcoaching als waarderend onderzoek 
Beeldcoaching is naast het begeleiding van leerkrachten met specifieke hulpvragen op ‘wat 
beter kan’, tevens geschikt om successen in beeld te brengen. Deze successen kunnen als 
startpunt worden gebruikt voor verandering. Wanneer de successen zichtbaar zijn, in beeld 
zijn, heeft dit een positief effect op het leren van de coachee. In de Canon van het leren 
spreekt Cooperrider (Ruijters en Simons 2012) van ‘waarderend onderzoek’, Appreciative 
Inquiry (AI). ‘What gives life to a system?’  
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De grondslag van het waarderend onderzoek zoals Cooperrider heeft beschreven (Ruijters 
en Simons 2012) gaat om vijf principes. Deze vijf principes kunnen door de beeldcoach 
worden omarmd, het betreft namelijk vijf positieve (psychologische) principes, namelijk: 

1. het positieve principe, waarbij het gaat om een positieve dialoog.  
In de analyse van beelden kunnen altijd successen gezien worden. Deze successen 
worden eruit getild, besproken en de energie neemt toe. 

2. het anticipatorische principe, waarbij gewerkt wordt met verbeeldingskracht, de 
kracht van het positieve wordt ingezet en leidt tot positieve acties, in beweging 
zettend, bijna onweerstaanbaar. 

3. het simultaniteitsprincipe, waarbij de verbinding van onderzoek en interventie samen 
komen. Hierbij komen beeldanalyse en de vakkennis van de leraar en de 
(beeld)coach samen en kan co-creatie ontstaan. 

4. het poëtische principe, waarbij de werkplek als een levend systeem geldt. Het gaat 
hierbij om een verhaal in wording, dat niet van te voren bepaald is. De successen zijn 
hierbij de bouwstenen. 

5. het constructionistische principe, waarbij geen objectieve werkelijkheid bestaat. Wat 
we maken is de werkelijkheid. Het beeld en de taal, de ‘beeldende taal’ is het 
voertuig in de meest brede zin des woords. 

De vijf principes kunnen als leidraad dienen voor de beeldcoach, opdat professioneel 
handelen en onderwijskwaliteit vergroot kan worden. Iedereen wil graag leren vanuit dat 
wat goed gaat en nog beter worden. Dat leraren beter worden na een beeldcoachtraject 
lijkt logisch, maar hoe blijft dit duurzaam en hoe wordt dit gemeten? Hierover gaat de 
volgende paragraaf. 

2.6 Wat is het blijvende rendement van beeldcoaching? 
Wat is het rendement van een beeldcoachtraject? Wat levert het op voor de medewerker en 
wat is de opbrengst voor de organisatie? Hoe wordt het geleerde toegepast in de praktijk? 
Deze toepassing van het geleerde na een training of opleiding, de zogenaamde ‘blijvende 
oogst’, wordt transfer genoemd. Voor een goede transfer is het van belang dat de te 
nemen (leer)route vooraf wordt besproken. Dat kan zijn met de leidinggevende en de 
medewerker als ook met de beeldcoach en de medewerker. Hierbij  stellen Ruijters en 
Simons (2012) de volgende kernpunten vast: 

o focus op de verandering die je wil bereiken 
o betrek het management 
o weet wat er moet veranderen 
o evalueer de verandering 
o meet deze verandering. 

Ten behoeve van een goede transfer is een platform om kennis te delen en met elkaar de 
kennis toe te passen aan te raden. Hierbij heeft het management een rol om dit binnen een 
organisatie te bewerkstelligen, zoals punt twee hierboven aangeeft. Het uitgangspunt is een 
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gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen zodat vastgesteld kan worden waar de 
leerbehoefte, dan wel noodzaak ligt.  Dit leren en ontwikkelen heeft een bewust en 
zichtbaar deel. Naast het zichtbare, bewuste deel, verloopt het proces van leren en 
ontwikkelen tevens onbewust en niet direct zichtbaar. Het zichtbaar maken van het geleerde 
gebeurt in dialoog en (zelf)reflectie. Een groot deel van leren en ontwikkelen betreft dus 
een onbewust proces, namelijk het deel dat onder de oppervlakte ligt (Dijksterhuis, 2008). 

Beeldcoaching betreft onder andere het aan de oppervlakte brengen van het onzichtbare 
deel, het letterlijk in beeld brengen van dynamieken, handelingen, reacties die een 
grondslag hebben onder de oppervlakte. Het is van belang dat de coachee meegenomen 
wordt in de complexiteit en de invloed van het onbewuste. De theorie-U van Otto Scharmer 
(Ruijters en Simons, 2012) is een model, in de vorm van een beweging, een proces, dat 
door beeldcoach en coachee samen doorlopen kan worden.Scharmer (Ruijters en Simons, 
2012) spreekt van de ‘U-beweging’. Bij deze U-beweging wordt inzicht verkregen op het 
niveau van het onbewuste in het professioneel handelen. Hierbij wordt ‘gewaarzijn’ 
ontwikkeld op mentale modellen en overtuigingen om ze te kunnen transformeren in 
werkzame nieuwe en bruikbare inzichten (Jansen, 2013). 

Naast de onbewuste en minder in het oog springende processen binnen het onderwijs zijn 
de meetbare resultaten van de kinderen zichtbaar. Ook uiterlijkheden als organisatie en een 
contextrijke leeromgeving zijn zichtbaar. Daarnaast kunnen de didactische en pedagogische 
handelingen direct zichtbaar zijn. Toch gebeurt er in de groepsdynamiek tijdens de lessen 
van alles waar niet meteen zicht op is, maar dat wel invloed heeft op de resultaten. Waarom 
lukt het de ene keer wel en de andere keer niet om die hoge leerlingbetrokkenheid te 
bereiken en goede resultaten te boeken? Hoe zorgen we dat het altijd lukt en dat er 
bewustzijn is op ‘het lukken’? Wat maakt iets succesvol of juist niet binnen onderwijs? Bill O’ 
Brien zegt in De Canon van het leren (2012): “Het succes van een interventie is afhankelijk 
van de innerlijke toestand van de degene die intervenieert.” Otto Scharmer, grondlegger 
van de hierboven genoemde U-theorie wil deze innerlijke toestand bereiken (Ruijters en 
Simons, 2012). Dit proces, deze zogenaamde sociale realiteit, is een lastig en onduidelijk 
proces om te beschrijven. “Het is dé plek waar onze aandacht en intenties ontstaan en waar 
de bronnen liggen van onze sociale interacties ofwel de basis voor het creëren van het 
sociale veld.” Dit noemt Scharmer de zogenaamde blinde vlek (Ruijters en Simons, 2012, 
p.563, zie ook bijlage 3a). 
 
Scharmer (Ruijters en Simons, 2012) spreekt in zijn theorie-U van vier fasen waarmee de 
beweging van linksboven naar beneden naar de bodem van U wordt gemaakt, namelijk: 
Downloaden, Zien, Sensing en Presencing. Daarna zijn er vier fasen van concretiseren, 
waarmee de U-beweging weer omhoog gaat vanuit de bodem van de U, namelijk: 
Kristalliseren, Prototyping en Performen (zie bijlage 3b). De U-beweging die gemaakt wordt, 
is van het losmaken van eigen beelden (downloaden) overtuigingen, naar het nieuwsgierig 
worden (zien), waarbij feitelijk wordt geluisterd en een nieuw scala aan meningen en 
inzichten naar boven komen, zodat vanuit een ander perspectief gekeken kan worden. 
Vervolgens is het luisteren met gevoel en inlevingsvermogen aan de orde, sensing. Het 
‘presencing’ volgt op sensing en is het (aan)voelen van wat er aan zit te komen en toestaan 
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dat dit ontstaat, dit gebeurt in een gezamenlijke dialoog tussen bijvoorbeeld (beeld)coach 
en coachee. Er ontstaat een toekomstbeeld, een nieuwe werkelijkheid of nieuw inzicht van 
waaruit gewerkt kan worden. Vanuit deze theorie gaat de beeldcoach te werk (Jansen 2013). 
Bij de beweging van concretiseren worden de nieuwe inzichten verankerd. Het kristalliseren 
betreft de sterke intentie van de wil om het anders te gaan doen. Het prototype is de eerste 
stap naar de concrete verandering, prototypen, er wordt iets nieuws uitgeprobeerd en de 
uitkomst hiervan wordt aangepast met behulp van regelmatige reflectie. Er is ruimte en tijd 
nodig om te veranderen, ‘het nieuwe’ moet als het ware landen. Vervolgens wordt ‘het 
nieuwe’ uitgedragen, er wordt resultaat gezien, het zogenaamde performen (Ruijters en 
Simons, 2012, Hoofdstuk 44). Dit is de U-beweging die de beeldcoach samen maakt met de 
coachee, de beeldcoach begeleidt de coachee in deze beweging ten behoeve van nieuw 
inzicht. Inzicht dat in paragraaf 1.1 van dit hoofdstuk reeds is benoemd als een vorm van 
leren die vrijwel direct automatiseert, dus gedragsverandering tot stand brengt (Van Beek, 
Tijmes, 2006). De U-theorie heeft casuïstiek nodig om tot zijn recht te komen en van daar uit 
te kunnen werken. Het model, zie bijlage 3b, samen met de beeldopnames wormen een 
krachtig instrument om  mee te werken als beeldcoach en te zorgen voor duurzame 
gedragsverandering.  

Het delen van nieuwe kennis en samen willen toepassen is, volgen Ruijters en Simons 
(2012), een van de kritische succesfactoren in professionalisering en organisatieontwikkeling. 
Hierbij bewerkstelligt beeldcoaching singelloop learning en doubleloop learning. Het 
tripleloop learning blijft bij individuele coachtrajecten buiten bereik (Ruiters en Simons, 
2012) indien de inzichten niet worden gedeeld. Wil een organisatie veranderen, waarbij 
gedoeld wordt op het tripleloop learning, is de inzet van de beeldcoach een optie. Het 
management dient daarbij zelf het goede voorbeeld te geven en een leeromgeving te 
creëren waarbij het inzetten van beeldreflectie een middel is. 
 
Wel dient men prudent om te gaan met het werken met beeldopnames ten aanzien van de 
privacy en de wetgeving daaromtrent. Een werknemer, een leraar, een team, kan nooit 
verplicht gesteld worden een beeldcoachtraject te doorlopen. Hoewel dit geen excuus kan 
zijn om dit middel in te zetten, hierbij spelen leidinggevenden ook een belangrijke rol. 
Tot slot van hoofdstuk twee, in paragraaf 2.7, wordt ingegaan op beeldcoaching en 
evaluatie. Aangezien het evalueren nauw verbonden is met de transfer, wordt dit in de 
volgende paragraaf nader omschreven.  

2.7 Beeldcoaching en evaluatie 
“Evalueren is het nagaan van of het leren aan zijn doel heeft beantwoord en is verlopen 
zoals gepland en of gewenst” (Ruijters en Simons 2012, p.213). Om leertrajecten, 
opleidingen en scholing te kunnen evalueren heeft Kirkpatrick (Ruiters en Simons, 2012) een 
model ontwikkeld. Hij gaat uit van vier basisvragen, vier niveaus, die centraal staan en in 
onderstaande hiërarchie gesteld dienen te worden ten behoeve van een juiste evaluatie. 

1. Was de leerinterventie leuk? (reactie/tevredenheid) 
2. Heb je iets geleerd? (leerresultaat) 
3. Is het te gebruiken in de praktijk? (gedrag) 
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4. Heeft het ook resultaat voor de organisatie? (resultaten in het werk) 

Het gaat hierbij om de evaluatie van de leerinterventie gericht op de praktijk. In hoeverre 
heeft de leerinterventie, een opleiding of (beeld)coachtraject, een gewenst effect gehad 
bijvoorbeeld in termen van prestaties. Philips (Ruijters en Simons, 2012) heeft aan de vier 
niveaus van Kirkpatrick nog enkele niveaus, vragen, toegevoegd. Philips voegt een niveau 
nul en niveau vijf en zes toe aan het model van Kirkpatrick. In niveau nul worden in het 
model van Philips de indicatoren, zoals tijd, kosten en het doel, vastgesteld. Niveau vier 
meet het percentage waarbij opbrengsten (in geld gemeten) worden afgezet tegen de 
kosten die zijn gemaakt. Dit wordt door Philips return of investment (ROI) genoemd. Zo kan 
een netto opbrengst worden gemeten (Ruijters en Simons, 2012). Niveau vijf van Philips is 
van een andere orde, namelijk de niet in geld uit te drukken waarden, zoals onder andere 
(persoonlijk) leiderschap, duurzaamheid, communicatie, creativiteit en innovatie. Niet elke 
organisatie drukt haar waarden uit in geld. Een voorbeeld hiervan is het Wereldnatuurfonds 
(WNF), die de waarden People, Planet en Profit hanteert, waarbij het gaat om leven in 
harmonie van mens en natuur. Ook onderwijsinstellingen gebruiken niet in geld uit te 
drukken waarden. In bijlage vier zijn beide evaluatiemodellen, van Kirkpatrick en van Philips, 
in een tabel in kernwoorden weergegeven (Ruijters en Simons, 2012, p. 219). 

Aangezien een van de uitgangspunten van coachen vertrouwelijkheid betreft, is het aan de 
medewerker zelf om kennis te delen ten aanzien van zijn verkregen inzichten naar aanleiding 
van een beeldcoachtraject. Het is aan het management om de medewerker (positief) te 
bevragen op de verkregen inzichten en leerrendement. Het betreft een andere situatie 
wanneer vooraf afspraken zijn gemaakt ten aanzien van het delen van nieuwe kennis en 
inzichten van de leraar. Dat laatste blijft interessant en behoeve van het meetbaar maken 
van het rendement van een coachingstraject. Volgens Lankamp en Santman (2009) kan het 
rendement van coaching inderdaad zichtbaar worden gemaakt door voorafgaand aan het 
coachingstraject SMART-doelstellingen te formuleren, afgeleid uit organisatie- of 
afdelingsdoelen. SMART een doel beschrijven betekent dat het doel specifiek, meetbaar, 
acceptabel (haalbaar), realistisch en tijdgebonden wordt beschreven door diegene die dit 
doel wil behalen. “Voor zowel coachee, coach als ook de leidinggevende (de 
opdrachtgever) wordt op deze wijze duidelijk wat het coachingstraject de organisatie 
oplevert. Volgens Emans (Lankamp en Santman, 2009), formuleert slechts 49% van de 
personen de doelstellingen van een coachingstraject SMART.” Laat dit in ieder geval een 
startpunt zijn bij elk coachingstraject, opdat ook evaluatie op gestelde doelen kan 
plaatsvinden en zo rendement zichtbaar is. Dit kan plaatsvinden binnen de 
gesprekkencyclus en het loopbaanbeleid. Opdat het van ‘in de organisatie  leren’ naar een 
‘lerende organisatie’ kan gaan (Ruiters en Simons, 2012). 

Na het onderzoeken van de theorieën die bewijslast opleveren ten aanzien van de 
gelanceerde stelling: “Voor elke leraar een beeldcoach ten behoeve van 
professionalisering 
en het vergroten van onderwijskwaliteit,” volgt in hoofdstuk drie, tevens het laatste 
hoofdstuk van dit essay, de conclusie en is er ruimte voor debat. 
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Hoofdstuk 3 Conclusie en debat 
 
Vanuit het theoretisch kader als onderlegger voor de praktijk volgen hieronder de 
conclusies, waarna er tevens ruimte is voor debat.  

Vanzelfsprekend is de aard van de werkzaamheden binnen bepaalde organisaties niet altijd 
geschikt om (beeld)coaching in te zetten. Maar in de interactie binnen een groep, 
lessituaties en groepsdynamiek is het bekijken van gemaakte beelden om op eigen 
leerkrachthandelen te reflecteren een krachtig middel. 

Vanuit de definitie en het gedachtengoed van Jansen, Brons en Faber (2013) kan 
geconcludeerd worden dat beeldcoaching bijdraagt aan het verbeteren van een 
pedagogisch fundament waarop kinderen kunnen ontwikkelen en presteren. De leraar komt 
naar aanleiding van de reflectie op de beelden in beweging en zal aan versteviging van dit 
fundament werken door het versterken van zijn eigen fundament. 

De maatschappelijk ontwikkelingen gaan snel. Beeld is ook snel. De beeldende taal draagt 
bij aan leren. Geconcludeerd  kan worden dat het dus niet alleen gaat om een startende 
leraar die de kneepjes van het vak nog moet leren, maar tevens om leraren met meerdere 
dienstjaren, die uit het vaste patroon losgeweekt dienen te worden om zich zo een ander 
handelingsrepertoire eigen te maken. Er zijn al vele good practices in onderwijsland ten 
aanzien va de open en exploratieve sturing van leerlingen. Het verbeelden hiervan, de inzet 
van beeldcoaching, is behulpzaam aan dit transitieproces, dat ook juist die leerkrachten kan 
ondersteunen. 

Beeldcoaching als middel ter professionalisering van elke leerkracht is wel degelijk een 
optie. Een coachtraject kan niet opgedrongen worden. Beeldbegeleiden kan in sommige 
gevallen een meer strategische term zijn. Het is noodzakelijk dat de coach de 
coachvaardigheden bezit en indien beeldbegeleiden ingezet wordt ten dienste van 
professionaliseren van leerkrachten op didactisch en pedagogisch gebied dient de 
coach/begeleider ook kennis en kunde te hebben van onderwijs(processen). De beeldcoach 
dient kennis te hebben van het beroep en de beroepsbeelden ten behoeve van verdieping 
en rendement van de leraar. Voorwaardelijk is dat de (beeld)coach zich niet laat leiden door 
eigen mentale modellen en overtuigingen die hij heeft ten aanzien van onderwijs, het 
lesgeven, leraren en groepsdynamiek. 

Als kritische kanttekening kan gesteld worden dat de transfer naar de gehele organisatie 
een zwak punt is in het geheel, daar het vooral nog om individuele trajecten gaat binnen 
het onderwijs. Het is aan de schoolleiding om het delen van de kennis, de oogst voor deze 
leraar, kenbaar te maken in bijvoorbeeld professionele leergemeenschappen of learning 
communities. Het zou namelijk krachtig zijn als die ene leraar zijn verandering deelt met de 
organisatie. Zo zou er gezamenlijk geleerd of veranderd kunnen worden, tripleloop learning. 
Het management gaat een grote rol spelen hierin. Er bestaat geen organisatieverandering 
zonder verandering in het management. Het management kan hierin een voorbeeld geven 
door zich ook zelf te onderwerpen aan beeldcaochinig.  
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Er kan nog debat worden gevoerd welke rol een beeldcoach toebedeeld kan krijgen ten 
aanzien van een goede transfer van het geleerde. De coach is gelijkwaardig aan de coachee 
en de leidinggevenden komen bij een juiste transfer, organisatie breed, in beeld. Zij spelen 
namelijk een belangrijke rol ten aanzien van de transfer. Het is aan de leidinggevenden om 
dialoog en kennisuitwisseling te organiseren, te observeren op de werkvloer, collegiale 
consultatie te faciliteren en vragen te stellen ten aanzien van het geleerde in relatie tot de 
praktijk. Dit alles ten behoeve van performance verbetering van de leraar en de groei en 
ontwikkeling van het kind. Hierbij is de coach veelal geen onderdeel meer van verdere 
implementatie of borging en dat is een gemiste kans. Wanneer de leidinggevende in dit 
proces ook feedback krijgt middels beeldcaochinig, is er werkelijk sprake van tripleloop 
learning. Dat het beeldcoachen een geïsoleerd instrument blijft, is een risico ten aanzien 
van duurzaam leren. Men kan weer vervallen worden in oud gedrag. 

Binnen het achtvelden instrument van Kessels en Smit (2007), zoals beschreven in paragraaf 
2.3 wordt ‘transfer’ niet genoemd. Wel wordt er gesproken van ‘effect’. Is effect hetzelfde 
als ‘transfer’?  Dit laat ruimte voor debat. Het blijvende rendement als apart veld benoemen 
is wellicht een optie, daar ‘transfer’ niet expliciet beschreven wordt door Kessels en Smit 
(2007). Aangezien de transfer, het blijvende rendement, een cruciaal onderdeel is voor 
duurzaam leren en ontwikkelen van mens en organisatie dient hier niet aan voorbij gegaan 
te worden. Als suggestie kan dienen ‘transfer’ onder te brengen in veld twee ‘Impact’ of als 
apart veld toe te voegen. Het kan namelijk wel degelijk zo zijn dat dat de leraar tijdens het 
beeldcoachtraject zich ontwikkeld heeft, maar het niet in staat is de transfer in de 
organisatie, buiten de klas, te maken. Het achtveldenmodel is dus vooral een handreiking 
voor het management om opleidingseffecten te meten. Het is handig om de coach mee te 
nemen in deze tool en de facetten hierin, om maximaal rendement te behalen ten aanzien 
van het opleidingstraject. 
 
In hoeverre staat het management open om beeldcoaching in de breedte en de diepte in te 
zetten voor de gehele organisatie, in plaats voor alleen zijn medewerkers. Er is nog een lans 
te breken om ook voor management en tijdens vergaderingen gebruik te maken van 
beeldcoaching ten behoeve van de professionalisering en effectiviteit van de organisatie. 

Het model van Romiszowski (zie bijlage 2a) is een managementhandreiking en geen 
hulpmiddel voor een coach. Als (beeld)coach en als opdrachtgever dient te worden gewaakt 
dat een (beeld)coachtraject niet wordt ingezet om de problemen van de leidinggevende op 
te lossen of het disfunctioneren van een medewerker aan te tonen. Het uitgangspunt van 
coaching is ontstaan vanuit de positieve psychologie, waarbij een confrontatie niet uit de 
weg wordt gegaan en toch de relatie voorop blijft staan. 

Bij beeldcoaching als ‘waarderend onderzoek’, beschreven in paragraaf 2.5, is het raadzaam 
te waken voor een té positieve houding. Onder het mom ‘dwarsliggers geven steun’, 
kunnen kritische vragen of confronterende feedback juist louterend zijn ten aanzien van een 
leer- of verandertraject. Leren en veranderen gaan gepaard met pijn en ongemak, want dan 
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wordt ook de urgentie gevoeld. De pijn van confronterende feedback kan mensen juist in 
beweging zetten. De kritische houding van de coach heeft waarde en is zelfs voorwaardelijk, 
indien het niet ten koste gaat van de relatie en vertrouwelijkheid binnen het traject. Het 
vraagt van de beeldcoach de juiste houding van positieve en specifieke feedback die op het 
snijvlak ligt van kritiek. De coachee wordt tot nadenken gezet  hoe behaalde successen 
vertaald kunnen worden naar nieuwe situaties opdat ook deze succesvol te zijn en blijven. 
 
Het blijkt wel dat het opheffen van zelfcensuur, intimiteit, ten behoeve van duurzaam leren 
en transfer nog een te ontwikkelen gebied is. Wellicht is onderwijsland nog niet klaar voor 
het structureel inzetten van de beeldcoach. An de ene kant een tegenstrijdig fenomeen 
gezien de huidige ontwikkelingen in deze maatschappij vol beelden met ‘de vlogger’, 
Pinterest, Snapchat en Facebook. Aan de andere kant begrijpelijk , daar het onderwijs een 
beroepsgroep in opspraak blijft met een gevoelige status. Het beeldend werken met 
beeldreflectie als ontwikkelinstrument is inderdaad ‘in your face’. 
Face it! 
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