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Hoofdstuk 1

Lesson Study: inleiden

Inleiding

In dit boek staat Lesson Study centraal. Lesson Study is een professionaliseringsbe-
nadering waarbij een team docenten op systematische wijze de eigen lespraktijk 
bestudeert. de focus ligt daarbij op het leren van hun leerlingen. doel van dit 
boek is om Lesson Study met zijn kenmerkende elementen en procesgang zoda-
nig te beschrijven dat het teams docenten in welke context dan ook praktische 
handvatten biedt om Lesson Study uit te voeren. Per kenmerkend element wordt 
daarbij uit de doeken gedaan hoe het in zijn werk gaat en hoe het er concreet in 
een Lesson Study-cyclus uitziet. de belangrijkste kenmerken van Lesson Study zijn 
de focus op het leren van de leerlingen bij het samen ontwikkelen van een on-
derzoeksles, en het live observeren en nabespreken van de les. Bij Lesson Study zijn 
docenten zelfsturend en zijn ze eigenaar van de problemen waar ze individueel 
en collectief in hun dagelijkse praktijk mee te maken hebben. Met behulp van 
Lesson Study ontwerpen ze daarvoor zelf oplossingen. docenten kunnen zich zo 
blijvend ontwikkelen en professionaliseren.

In dit inleidende hoofdstuk bespreken we achtereenvolgens:

•	 de doelgroep van dit boek: docenten die blijven leren en hun onderwijs willen 
verbeteren;

•	 wat ten grondslag ligt aan lerende docenten: continue veranderingen in het 
onderwijs gecombineerd met wat we inmiddels weten over effectief onder-
wijs, en over het leren van docenten;

•	 hoe we zijn uitgekomen bij Lesson Study;
•	 en geven we tot slot een korte beschrijving van de inhoud van de komende 

hoofdstukken.
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Doelgroep

dit boek is geschreven voor docenten die samen met collega’s hun onderwijs 
willen verbeteren door met eigen ogen te zien wat leerlingen doen en te ana-
lyseren hoe hun denk- en leerprocessen verlopen. ‘Know thy impact’ beveelt ook 
Hattie1 aan. uit zijn metastudie blijkt dat docenten die samen hun eigen impact 
op leerlingen onderzoeken een bijzonder groot effect hebben op de kwaliteit van 
het onderwijs (effectgrootte. 93). terwijl het succes van leerlingen voor circa 50% 
blijkt te worden bepaald door wat er op school gebeurt2, is het grootste deel van 
de invloed van de school toe te schrijven aan de docent. de docent heeft daarmee 
een sleutelpositie in het onderwijs.

Docenten die blijven leren en hun onderwijs verbeteren

docenten worden geconfronteerd met een continue stroom aan onderwijsver-
nieuwingen die onophoudelijk om aandacht vragen. een gemeenschappelijk 
kenmerk van die onderwijsvernieuwingen is dat het de introductie van onder-
wijsvormen betreft die erop gericht zijn om actief, betekenisgericht, toepas-
singsgericht, zelfstandig en samenwerkend leren van leerlingen te stimuleren. 
enerzijds omdat wordt verondersteld dat de kennis die op die manier wordt 
verworven beter beklijft, beter wordt begrepen, en bruikbaarder is in contexten 
waarin ze moet worden toegepast. Anderzijds omdat dergelijke manieren van 
leren beter voorbereiden op een leven waarin mensen nooit uitgeleerd zijn.

Omgaan met veranderingen in het onderwijs

de continue stroom aan onderwijsvernieuwingen vraagt van docenten dat ze 
met veranderingen kunnen omgaan. shulman en shulman3 noemen de volgen-
de kenmerken van docenten die bijdragen aan het slagen van onderwijsvernieu-
wingen:

•	 een eigen visie hebben op onderwijzen en het leren van leerlingen;
•	 de bereidheid en motivatie hebben om energie te investeren in andere manie-

ren van onderwijzen;
•	 de concepten en principes begrijpen die ten grondslag liggen aan een andere 

onderwijsvorm;
•	 in staat zijn om ander onderwijs in de praktijk te realiseren;
•	 in staat zijn te reflecteren op ervaringen en ervan te leren;

1 Hattie (2012)
2 Hattie (2003, p.4)
3 shulman & shulman (2004)
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•	 in staat zijn om te functioneren als lid van een school- en leergemeenschap 
met collega’s.

de samenhang tussen deze verschillende aspecten blijkt van cruciaal belang te 
zijn. Kleine verschillen tussen de eigen visie en de eigen lespraktijk kunnen sti-
mulerend zijn om veranderingen aan te brengen. Wanneer er (te) grote verschil-
len tussen de aspecten bestaan kan dit juist ontmoedigend werken en leiden tot 
terugtrekking, wanhoop of frustratie. docenten zijn de regisseur van onderwijs-
vernieuwingen en -veranderingen. Wanneer een school besluit tot kleine of grote 
veranderingen in de manier waarop het onderwijs wordt vormgegeven, betekent 
dat voor de docenten allerlei aanpassingen. Het veronderstelt dat docenten de in-
tentie van de verandering onderschrijven, een andere visie op leren en onderwij-
zen ontwikkelen, vaardigheden ontwikkelen om het veranderende onderwijs in 
praktijk te brengen, reflecteren op hun experimenten met een andere didactiek 
om ervan te leren, bereid zijn om nieuwe bekwaamheden te leren, en bereid zijn 
om samen met collega’s nieuwe dingen te leren.

Kenmerken van effectief onderwijs

op basis van meer dan 40 jaar onderwijsonderzoek naar de effectiviteit van do-
centen blijkt dat diverse interventies van docenten effect sorteren als het gaat om 
de prestaties van leerlingen. docenten zijn effectief4 wanneer ze:

•	 voldoende gelegenheid tot leren bieden;
•	 een veilig en stimulerend onderwijsleerklimaat organiseren;
•	 efficiënt klassenmanagement tot stand brengen;
•	 heldere en duidelijke instructie geven;
•	 alle leerlingen bij de les betrekken;
•	 het onderwijs afstemmen op verschillen tussen leerlingen;
•	 leerlingen leren hoe ze iets moeten leren;
•	 leerprestaties monitoren en feedback geven;
•	 speciale maatregelen nemen voor leerlingen die achterop dreigen te raken.

Wat doen docenten in Nederland?

uit onderzoek van de onderwijsinspectie5 blijkt dat in ongeveer 75% van de lessen 
docenten alle algemeen didactische vaardigheden vertonen. dat wil zeggen dat do-
centen tijdens de lessen meestal zorgen voor een goed pedagogisch klimaat en een 
taakgerichte werksfeer, en dat leerlingen in de meeste lessen een begrijpelijke uitleg 
van de stof krijgen. Leerlingen blijken echter niet altijd even betrokken bij de les 

4 Van de Grift (2010)
5 onderwijsinspectie (2015)
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en een doelgerichte opbouw van de les ontbreekt vaak. startende leraren hebben 
het vaak lastig. Zij vinden het moeilijk om orde te houden en het onderwijs af 
te stemmen op verschillen tussen leerlingen. differentiatie in het algemeen blijkt 
vaak een struikelblok: meer dan de helft van de docenten blijkt de instructie en/of 
verwerking niet af te stemmen op verschillen tussen de leerlingen. Het percentage 
docenten dat zowel alle algemeen didactische vaardigheden als de differentiatie-
vaardigheden laat zien ligt gemiddeld net iets onder de 30%. daarnaast constateert 
de onderwijsinspectie6 dat leerlingen in 25% van de lessen in onvoldoende mate 
feedback krijgen. dat docenten in de lessen vaak nog onvoldoende weten te dif-
ferentiëren naar de onderwijs- en leerbehoeften van de leerlingen constateren ook 
Bruggink, Goei en Koot7. docenten houden te weinig rekening met wat bij de leer-
lingen qua kennis en vaardigheden al bekend is. Alle leerlingen in de klas krijgen 
dezelfde instructie en moeten dezelfde opdrachten maken. dat maakt sommige 
onderdelen van het onderwijsproces voor een deel van de leerlingen weinig effec-
tief. de mate waarin de docenten didactisch vaardig zijn, verschilt dus per docent 
en per school. Het met succes kunnen uitvoeren van relatief eenvoudige interven-
ties zoals een goed klassenmanagement, een veilig onderwijsleerklimaat en helder 
uitleggen, lijkt voorwaardelijk voor de meer complexe interventies8.

Docenten leren carrièrelang

om veranderingen het hoofd te kunnen bieden, en zich didactisch steeds verder te 
bekwamen om het onderwijs voor alle leerlingen zo effectief mogelijk te maken is 
het van belang dat docenten blijven leren. Leren is daarmee een essentieel en inte-
graal onderdeel van het docentschap9. Het leren van docenten wordt steeds vaker 
beschouwd als een continuüm met verschillende fasen10: de initiële opleiding, de 
inductiefase en de rest van de carrière. de eerste, relatief korte, fase wordt daarbij 
vaak gezien als cruciaal, omdat hier de basis wordt gelegd voor carrièrelang leren 
van docenten. Maar ook voor de inductiefase en periode erna hebben politiek en 
scholen de laatste jaren gelukkig steeds meer aandacht. Wat daarbij helpt is dat 
we vanuit onderzoek steeds beter weten hoe het werkt: docenten ontwikkelen zich 
professioneel door langdurig en actief samen te werken en te onderzoeken met 
collega’s. Met de focus op de inhoud, de didactiek en het leerproces van leerlingen 
van het eigen vak. en het geheel in samenhang met het schoolbeleid11.

6 onderwijsinspectie (2015)
7 Bruggink, Goei, & Koot (2014)
8 Van de Grift, Van der Wal, & torenbeek (2011)
9 Verloop (2003)
10 Conway, Murphy, Rath, & Hall (2009)
11 Bijvoorbeeld: Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop (2010); darling-Hammond, Wei, Andree, 

Richardson, & orphanos (2009)



19

   InLeIden

Docenten leren in leergemeenschappen

Binnen scholen en tussen scholen vindt het leren van docenten steeds vaker plaats 
in leergemeenschappen. deze leergemeenschappen zijn er in soorten en maten. er 
zijn projectgroepen binnen een school die werken aan onderwijsontwikkeling en 
–innovatie, en zo nieuwe onderwijsmaterialen ontwikkelen en bespreken. er zijn 
ook schooloverstijgende projectgroepen die samen bepaalde vragen uitdiepen, en 
bijvoorbeeld ervaringen met nieuwe onderwijsvormen uitwisselen. Leergemeen-
schappen zijn meer of minder formele structuren waarin deelnemers ernaar stre-
ven vooraf geformuleerde doelen te bereiken in een bepaalde tijdsperiode. de leden 
leren systematisch van en met elkaar als collega’s. Volgens Van driel en anderen12 is 
voor docenten het leren in leergemeenschappen vooral effectief wanneer docenten 
vergelijkbare schooltaken moeten uitvoeren, maar verschillende ervaringen heb-
ben met het uitvoeren van die taken in hun eigen scholen. In leergemeenschappen 
leren docenten van het samen bespreken van lespraktijken in de context van on-
derwijsverandering zoals lesplannen, opdrachten, videopnames van lessen, en leer-
lingenwerk13. deze concrete materialen openen de deur voor docenten om elkaars 
onderwijsstrategieën en leerprocessen van leerlingen te analyseren, en om ideeën 
op te doen voor de ontwikkeling van andere vormen van leren en onderwijzen14. 
Vooral het samen met collega’s bestuderen en bespreken van leerlingenwerk, – niet 
om het te beoordelen, maar om het beter te begrijpen – dwingt tot reflectie op 
het eigen handelen. Het samenwerken in leergemeenschappen verkleint de kans 
op het ontstaan van een kloof tussen de beoogde verandering en de wijze waarop 
docenten de verandering uitwerken en zich eigen maken15. de verwachting is dat 
het samenwerken in leergemeenschappen bijdraagt aan het didactische repertoire 
van docenten.

Docenten leren via onderzoek doen

een extra dimensie bij het samenwerken in leergemeenschappen is het stimu-
leren van de bekwaamheid van docenten om onderzoek te doen naar de eigen 
lespraktijk. Het bevorderen van onderzoek door docenten biedt mogelijkheden 
om de kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderwijsonderzoek te verbete-
ren en te verrijken16.

12 Van driel, Beijaard, & Verloop (2001)
13 Borko (2004)
14 erickson (2005)
15 Borko (2004)
16 Admiraal, smit, & Zwart (2014)
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De focus op Lesson Study

Lesson Study wordt gezien als een van de snelst groeiende professionaliserings-
strategieën ter wereld waarin alle hiervoor besproken aspecten samenvallen. Het 
werken in een Lesson Study-team faciliteert docenten om aandacht te besteden 
aan bovengenoemde aspecten17 die van belang zijn om onderwijsveranderingen 
het hoofd te kunnen bieden. Het ondersteunt docenten om onderwijs te reali-
seren dat voor al hun leerlingen effectief is, en om zich verder (vak)didactisch te 
bekwamen. de kenmerken van Lesson Study sluiten ook naadloos aan bij die van 
effectieve docentprofessionalisering18. Bovendien vallen de kenmerken van een 
Lesson Study-team samen met die van een succesvolle leergemeenschap19 waarbij 
docenten 1) deelnemen aan een professionele dialoog over belangrijke onderwer-
pen van hun werk; 2) elkaars lessen bezoeken om elkaar feedback te geven; 3) sa-
menwerken; 4) hun visie delen op de missie van de school en hoe die te bereiken; 
5) hun focus delen op het leren van leerlingen en hun verantwoordelijkheid voor 
leerlingsucces20. ten slotte stelt Lesson Study docenten in staat om onderzoek te 
doen naar leerprocessen en – activiteiten van hun leerlingen.

Korte beschrijving van de inhoud van de komende hoofdstukken

Hoofdstuk twee beschrijft waar het bij Lesson Study om draait: de kracht ervan en 
de impact op het handelen van docenten. Het hoofdstuk markeert de kernele-
menten: de focus op het leren van leerlingen en het samenwerken in een team. 
Vervolgens wordt ingegaan op de oorsprong van Lesson Study. dit mondt uit 
in een beschrijving van wereldwijde toepassingen van Lesson Study. Vervolgens 
wordt het onderzoek naar Lesson Study besproken. Het hoofdstuk eindigt met een 
beschrijving van het Lesson Study-model in dit boek.

Hoofdstuk drie is de kern van het boek. Bondig en concreet staat beschreven hoe 
Lesson Study in zeven fasen uitgevoerd kan worden. elk van de fasen kent eenzelf-
de opbouw: inleiding, toelichting op de verschillende stappen van de fase, tips, 
benodigdheden, en indien van toepassing: werkbladen en protocollen.

Hoofdstuk vier concentreert zich op het begeleiden van het Lesson Study-proces op 
de werkvloer: welke rollen heeft een Lesson Study-begeleider, over welke kennis, 
vaardigheden en houding dient deze begeleider te beschikken, en wat doet deze 
concreet?

17 shulman & shulman (2004)
18 Bijvoorbeeld: Van Veen, Zwart, Meirink, & Verloop (2010); darling-Hammond, Wei, Andree, 

Richardson, & orphanos (2009)
19 Goei, Verhoef, de Vries, Van Vugt, & Coenders (2015)
20 Lomos, Hofman, & Bosker (2011)
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Hoofdstuk vijf gaat in op de toepassingsmogelijkheden van Lesson Study in verschil-
lende onderwijscontexten: schoolgebonden of schooloverstijgend, zowel in het 
primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs 
als het hoger onderwijs. Voor vrijwel al deze contexten worden ook voorbeelden 
gegeven.

Hoofdstuk zes tot slot bespreekt de potentie van Lesson Study om te werken aan 
duurzame professionele ontwikkeling van docenten, in scholen c.q. instituten 
die duurzaam functioneren als professionele leergemeenschappen.

Voor de lezer

dit boek is bedoeld als een praktische handleiding voor docenten om Lesson 
Study in de eigen onderwijspraktijk te kunnen uitvoeren. Het boek is praktisch, 
omdat het werkbladen en protocollen bevat om stapsgewijs het Lesson Study-pro-
ces te doorlopen. de hoofdstukken zijn zo geschreven dat ze in principe los van 
elkaar leesbaar zijn.

Het is van belang om vooraf goed te beseffen waarop de keuze voor Lesson Study 
is gebaseerd, omdat het een intensief proces is dat veel tijd vraagt. daarnaast is 
medewerking en ondersteuning van de schoolleiding essentieel, omdat het pro-
ces randvoorwaardelijk aan de nodige eisen moet voldoen.

Bij dit boek is digitale ondersteuning beschikbaar. Via de code in dit boek zijn werk-
bladen en protocollen voor eigen gebruik te downloaden op http://www.dl.garant- 
uitgevers.eu/ en zo nodig aan te passen.

ten slotte: overal waar ‘zij’ staat, kan ook ‘hij’ gelezen worden.


