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Programma

Welkom

• Even voorstellen…

• Wie ben je, waar werk je en wat is je vraag voor 

vandaag?



Voorstel
inhoud
programma
vandaag
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Ontwikkelingen Pabo 
Inholland 

Lesson study in de 
pilot opleidingsschool

Lesson study als OZL. Vragen en wvttk











Kortom
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• Tijd om te veranderen!

• En lesson study in te zetten als middel, 
niet als doel
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Leeruitkomsten Praktijk / Leercoach



Beroepstaken

1. (Vak-) didactisch handelen

2. Pedagogisch handelen 

3. Samenwerken met collega’s, ouders en 

externen

4. Reflectieve professional



Voorbeeld 1
thema differentieren

• Onderdeel van de pilot 
Opleidingsschool varianten 

• Aansluiten bij beroepstaken

• Werken vanuit de leervraag van 
studenten

• Binnen kaders van leeruitkomsten 



Onderzoeksvraag 
en lesdoel

• Leervraag van het Lesson 
Study team: Hoe geef je een 
effectieve instructie op 
meerdere niveaus waarbij de 
betrokkenheid van de 
leerlingen geborgd blijft. 

• Lesdoelen van de 
onderzoeksles (SMART): Aan 
het eind van de /es kunnen de 
leerlingen vanuit een 
bovenaanzicht een plattegrond 
maken van een gedekte tafel.
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Gynzy online



observeren en 

leerlinggesprek
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Wat levert dit op?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?

• ?
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• Welke vragen zijn er nu?

• Waar is behoefte aan?



(Concept)Indeling

• OZL

20-09 introductie

11-10 onderzoeksvraag en lesdoel

08-11 Onderzoeksplan

06-12 Onderzoeksplan en focus op de leerling

17-01 Onderzoeksles 1

14-02 Onderzoeksles 2

21-03 Evaluatie, reflectie en delen binnen jouw team

04-04 Afronding

09-05 afronding

Voorbeeld 2: OZL



Afstudeeronderzoek

Leeruitkomst 1: onderzoeksplan
Je ontwerpt een onderzoeksplan waarin je verantwoordt welk vraagstuk je gaat onderzoeken 
om de onderwijskwaliteit binnen jouw school te verbeteren en aan te tonen dat je over het 
onderzoekende vermogen van een startbekwame leraar beschikt. Je expliciteert in je 
verantwoording hoe de aanleiding, de probleemstelling, de doelstelling en de 
onderzoeksvragen samenhangen met het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen de 
school. Je verantwoording is gebaseerd op de uitkomsten van de acties die je hebt uitgevoerd 
in de fasen Oriënteren, Richten en Plannen uit de onderzoekscyclus (Van der Donk & Van 
Lanen, 2020). 

Leeruitkomst 2: onderzoeksrapportage
Je beargumenteert op basis van de conclusies van je onderzoek hoe het onderzoek heeft 
bijgedragen aan de onderwijskwaliteit binnen de school. Je argumentatie is gebaseerd op de 
belangrijkste resultaten van je praktijkonderzoek die illustreren welke kennis en/of 
vaardigheden het onderzoek voor de verschillende betrokkenen heeft opgeleverd. 

Leeruitkomst 3
Je evalueert de kwaliteit van je onderzoek door met behulp van literatuur over het doen van 
onderzoek te reflecteren op de vormgeving (onderzoeksplan) en de uitvoering (methode) van 
je praktijkonderzoek. Uit je evaluatie blijkt hoe betrouwbaar en valide de conclusies zijn die je 
trekt over het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen jouw school. Tevens maakt deze 
reflectie duidelijk hoe het ontwerpen en uitvoeren van dit praktijkonderzoek heeft bijgedragen 
aan jouw onderzoekend vermogen. 



Studenten maken nu een onderzoeksplan

Volgende slides ©studentenInHolland
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Lesson Study
Onderzoeksplan
Chanel, Mitchell, Puck, Rachelle, 

Miranda, Whitney, Kirsten. 



Inhoud: 
1: Het onderzoeksleerteam

2: Wat is Lesson Study?

3: Thema

4: Onderzoeksvraag



1. Het onderzoeksleerteam

Wie zijn wij?



2. Wat is Lesson Study?



• - Bovenbouw, groep 7/8

• - Begrijpend lezen

• - Differentiatie



• - Hoe geef je een gedifferentieerde 
begrijpend lezen les waarbij alle 
leerlingen (willen) leren?



• - Studerend lezen

• - Samenvatten



6. 
Onderzoeksmethode

• Observeren, interview, 
handelingsgericht werken 
(leerroutes), les aanpassen en 
blijven evalueren.









• Welke vragen zijn er nu?
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Vragen?



Bedankt
voor je 
aandacht!
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Madeleine.vreeburg@inholland.nl




