
5.6. SVIB
A. ACHTERGROND
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is niet meer weg te denken uit de schoolpraktijk. 
Het is een krachtig middel om te werken aan de professionalisering van leerkrachten. Vooral de 
startende leerkrachten hebben veel baat bij dit hulpmiddel. Een extern deskundige coacht hier op 
basis van gemaakte opnames de leerkracht en vergroot zo zijn vaardigheden. Vooral de interactie 
tussen leerkracht en leerling staat hierbij centraal. 

SVIB is een middel dat verbonden wordt aan een vaardigheid of een leervraag van een teamlid. De 
keuze van het onderwerp kan in sommige gevallen worden aangegeven door de leerkracht, maar 
in andere gevallen een scholingsopdracht zijn die vanuit de directie wordt aangegeven.  

Omdat SVIB een sterk middel is bij het observeren en nabespreken van leerkrachtgedrag, liggen 
hier heel veel mogelijkheden bij een aantal bouwstenen. Niet alleen is SVIB onmisbaar bij de 
basiscommunicatie, maar ook tal van andere vaardigheden kunnen geoefend worden met behulp 
van SVIB. Naast inzet bij interactie kan dit middel ook goed ingezet worden bij de didactiek, het 
pedagogisch klimaat en het klassenmanagement.

Daarom wordt vanuit ons samenwerkingsverband aanbevolen dat elke school minstens beschikt 
over één persoon die de opleiding voor SVIB heeft gevolgd. Deze persoon kijkt tijdens het 
coachingstraject kritisch mee tijdens de les, maakt video-opnames en bespreekt de beelden 
vervolgens uitvoerig. Op basis van deze feedback kan de leerkracht zich verder ontwikkelen. 

Omdat de SVIB-opleidingen gevolgd kunnen worden bij verschillende instellingen, wordt dit 
onderwerp slechts beperkt uitgewerkt. Verwezen wordt naar deze instellingen.   

I. AANTEKENINGEN

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE
(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

C. KIJKWIJZER SVIB
(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.) w

instpunt

w
erkpunt

actiepunt

1 De school heeft er bewust voor gekozen dat er minstens één 
persoon is die is geschoold op SVIB. + ± -

2 Deze SVIB-deskundige wordt in de praktijk ingezet bij beginnende 
leerkrachten (onderdeel inwerkplan). + ± -

3 Deze SVIB-deskundige wordt in de praktijk ingezet bij het werken 
aan onderdelen van het Zwols Model. + ± -

4 Er is op onze school een visiedocument waarin de inzet van SVIB is 
beschreven. + ± -

5 Dit document heeft een bijlage waarin de schoolspecifi eke 
afspraken zijn opgenomen. + ± -

6 Deze afspraken worden jaarlijks geëvalueerd en zo nodig 
aangepast of aangevuld. + ± -

7 Jaarlijks wordt als team gezamenlijk een SVIB-opname besproken 
en geanalyseerd, bijvoorbeeld n.a.v. een bouwsteen Zwols Model. + ± -

8 + ± -

9 + ± -

10 + ± -

11 + ± -

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN
(Wat willen we bereiken?)

1. We willen als school gericht gebruik maken van SVIB.
2. SVIB wordt standaard ingezet bij beginnende leerkrachten.
3. SVIB wordt ingezet bij onderdelen van het Zwols Model. 
4. Alle teamleden kennen de werkwijze van SVIB en kunnen desgewenst ook zelf deze inzet 

vragen.     
5. Er is een kijkwijzer ‘SVIB’. 
6. Er is een visiedocument ‘SVIB’.
7. Er is een document met concrete afspraken.
8. 
9. 

E. INDICATOREN
(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)  

Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot 
de volgende indicatoren:

1. We hebben een omschreven visie op het gebruik van SVIB.
2. In deze visie is verwoord hoe we SVIB inzetten in de praktijk.  
3. De school beschikt over een eigen SVIB’er.
4. Er is een kijkwijzer ‘SVIB’. 
5. Alle teamleden hebben het recht desgewenst SBIB-begeleiding aan te vragen.
6. 
7. 

F. WERKAFSPRAKEN

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘SVIB’: SVIB’er + __________________________
2. Deze commissie schrijft een documentje ‘SVIB’. (Hierbij kan gebruik gemaakt worden van 

bestaande documenten in de map en deze bouwsteen.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een ‘Kijkwijzer SVIB’. 
4. 
5. 
6. 

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING

1. In week …. vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten. (Of: 
middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)

2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij 

wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen 

desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.  
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