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Bijeenkomsten
De Masterclass Video Interactie begeleiding omvat vijf bijeenkomsten, deze vinden plaats in 
Amsterdam of directe omgeving.

Kosten & inschrijving
De Masterclass Video interactie begeleiding kost € 1.395,- per deelnemer, inclusief de digitale 
syllabus en koffie /thee arrangement, in het cursusjaar 2017-2018. Er zijn ook mogelijkheden 
om als groep in te schrijven (max 10 pers.) De prijs is dan € 6.400,-. Via het online aanmeldings-
formulier kun je je inschrijven voor de Masterclass Video interactie begeleiding.
               
Opleider/coördinator: Adrie Beljaars | a.beljaars@iris-cvo.nl 
Praktisch/organisatorisch: Annemarie van Leeuwen | a.vanleeuwen@iris-cvo.nl | 023 - 548 38 00  
www.iris-opleiden-ontwikkelen.nl
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Masterclass Video Interactie Begeleiding
BEELD ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN

 

Het Leren van Morgen vraagt om een flexibele docent in kijken, denken & voelen over onderwijs die dit kan 
vormgeven in de eigen onderwijspraktijk. Leren is een sociaal proces dat jij als docent begeleidt. Het is jouw 
rol om leerlingen te inspireren, uit te dagen en te prikkelen.
De Masterclass Video interactie begeleiding kan helpen dit pad van het Leren van Morgen verder in te gaan vullen 
en biedt een handvat bij het proces van professionaliseren. Een van de belangrijkste factoren voor succes is een 
intrinsieke motivatie om te willen leren. Deze wens om te professionaliseren vraagt om een serieuze ondersteuning. 
Kernbegrippen hierbij zijn inspireren, uitdagen, prikkelen, ontmoeten, talent ontwikkelen, kwaliteiten benutten en 
eigenaarschap.

De Masterclass Video interactie begeleiding is gericht op ervaren docenten en coaches, die naast hun ervaring op 
het gebied van coach en coachen deze kennis en knowhow willen uitbreiden naar coachen met beeldmateriaal.

Een gerichte professionalisering van coaches en docenten die daarna weer ingezet kan worden ten behoeve van de 
professionalisering van collega’s. De training vindt plaats in groepen van maximaal tien collega’s en biedt voldoende 
ruimte voor persoonlijke casuïstiek en om van en met elkaar te leren.

In deze Masterclass wordt het werk- en denkkader van deze methodiek steeds  verbonden met de casuïstiek. Hier-
mee worden theorie en praktijk verbonden. Het beeldmateriaal is een belangrijke bron van leren. De tweede stap is 
het leren van het planmatig analyseren van de beelden. Belangrijk in de voorbereiding van je feedbackgesprek is de 
keuze van fragmenten. 

Het blijkt in de praktijk dat één betekenisvol 
moment meer zegt dan 1000 woorden!

Het leren voeren van een feedbackgesprek waar je gebruik maakt van beeld is daarmee een laatste belangrijke pij-
ler. Je wordt gevraagd om je gesprekken met deze collega’s op te nemen zodat je de gevoerde feedbackgesprekken 
kunt analyseren. Hierbij wordt je persoonlijke kwetsbaarheid op de proef gesteld.

Dus beste collega: 
 Als je denkt dat je een stap wilt zetten in het ontwikkelen van je coach-

vaardigheden, waarbij je anderen en jezelf kunt inspireren en het eigen 
leerproces kan faciliteren?  

 Als je niet bang bent om zo nu en dan te experimenteren met ict en au-
diovisuele media? 

 Als je dat samen met anderen zou willen ondernemen? 
Kom dan naar de informatiebijeenkomst om je te laten informeren. 

Of meld je meteen aan voor de 

Masterclass Video Interactie Begeleiding
Laat van je horen via: a.beljaars@iris-cvo.nl


