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Inhoud van de consultatie: 
Leerkrachten krijgen inzichten in 
eigen handelen middels Video 
Interactie Begeleiding (VIB). Welk 
gedrag wordt er bij het kind 
opgeroepen bij welke instructie 
en/of handeling? Is dat gedrag 
effectief en is dit wat je als leerkracht 
wilt zien?  
 
Wanneer het gaat over spelling- 
en/of leesonderwijs kan het zijn dat 
de instructie onvoldoende is 
afgestemd op de leerling. Wanneer 
leerkrachtgedrag, handelen en 
instructie in beeld wordt gebracht, 
wordt er vooral gekeken naar wat 
werkt of wat deze leerling mogelijk 
anders nodig heeft. Als leerkracht ga 
je inzetten op 
handelingsalternatieven en samen 
gaan wij kijken welk effect die 
aanpak heeft op de leerling. Is dit 
wat werkt en waarom?  
 
VIB is gericht op leerkracht 
vaardigheden. Het gaat uit van het 
gegeven dat wanneer de leerling 
andere dingen laat zien dan jij als 
leerkracht wilt, de leerkracht iets 
anders moet gaan inzetten, en niet 
het kind.  
 
 

Consultatie vanuit Video Interactie Begeleiding. 
 

Voor wie is deze consultatie 
bestemd: 
Consultatie kan ingezet worden bij 
leerkrachten die merken dat lees- of 
spellinginstructie niet lijkt te beklijven. 
Het kan ook zijn dat de leerling 
nauwelijks betrokken lijkt en minimale 
inzet lijkt te tonen. Hoe kunt u als 
leerkracht effectief inzetten op deze 
leerling?  
 
Ook kan het zijn dat een leerling niet 
voor de vergoede zorg in aanmerking 
komt en niet meer weet hoe deze 
leerling verder te helpen is.  

Aantal bijeenkomsten: 
Er staan 4 bijeenkomsten gepland: 

1. Analyseren en concretiseren van 
de hulpvraag.  

2. Filmen in de groep; VIB’er 
beelden analyseren; beelden 
bekijken met leerkracht en 
nabespreken; formuleren 
handelingsalternatieven.  

3. Filmen in de groep; hoe is de 
nieuwe aanpak verlopen; VIB’er 
beelden analyseren; beelden 
terugkijken met leerkracht en 
voortgang bespreken, 
terugkoppeling hulpvraag. 

4. Zie 3, inclusief afronden traject. 
 

Kosten: 
€450,- exclusief reiskosten.  
 
 
 

Kosten: 
Deze consultatie wordt aangeboden 
voor €450,- exclusief reiskosten.  


