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Lesson Study in de lerarenopleiding en Samen 
Opleiden: kansen en uitdagingen

1. Waarom Lesson Study in de 
lerarenopleiding? 

2. Op welke wijze komt Lesson Study voor 
binnen lerarenopleidingen?

3. Welke opbrengsten, dilemma’s en 
uitdagingen zijn er bij Lesson Study op 
lerarenopleidingen?

4. Wat betekent het voor lerarenopleiders?

5. Casus Lesson Study op een Groninger 
opleidingsschool



1) Waarom Lesson Study in de lerarenopleiding? 

Goed 
Onderwijs

Goede 
leraren

Goede 
leraren 

opleiders



Goede lerarenopleidingen
(Burn & Mutton, 2015; Darling-Hammond, 2020; Furlong et al., 2021; Hagger & McIntyre, 2000)

• Een coherent curriculum met een sterkere verbinding tussen theorie en praktijk(-ervaring): 
• Erkenning van de waarde (en de beperkingen) van theorie; 

• toegang tot praktijk kennis;
• Mogelijkheden om ‘uit te testen’;

• Onderzoek geïnformeerde praktijken: onderzoekend vermogen (Enquiry as Stance, Cochran-Smit & Lytle, 2009);

• Bijdragen aan professionals die zich een ‘leven lang willen ontwikkelen’ .

Samen opleiden
• Gezamenlijke overtuigingen en visie op opleiden en onderwijs;
• Samenwerken in curriculumontwikkeling, uitvoering, verbeteren van opleidingspraktijk en 

bijdragen aan schoolontwikkeling;
• Gericht op het beter begrijpen van het leren van leerlingen en hun leerprocessen. 
(Darling-Hammond, 2020)



[…] to understand the learners, they will teach and their learning 
processes, while developing skills for curriculum building, 
assessment, and the construction of positive, equitable learning 
environments. (Darling-Hammond, 2020, p.69)

Key elements of successful programmes were identified as: 
coherence between coursework and clinical aspects; a strong core 
curriculum; extensive connected clinical experiences; an enquiry 
approach; school–university partnerships; assessment based on 
professional standards, and ‘at least 30 weeks of mentored clinical 
practice under the direct supervision of one or more expert 
veteran teachers’ (Darling-Hammond, 2006, p. 153).



Big Ideas LSNL (Goei et al., 2021) Lesson Study-model LSNL 
(De Vries, Verhoef & Goei, 2016)

Hoe draagt Lesson Study bij aan een ‘goede’ lerarenopleiding?



Hoe draagt Lesson Study bij aan een ‘goede’ lerarenopleiding

a) Coherent curriculum met sterke verbinding theorie en praktijk (Furlong et al., 2021);

b) Samen: toegang tot praktijkkennis van ervaren leraren/experts (Burn & Mutton, 2015);

c) Mogelijkheid om in de praktijk te oefenen: their need to test all ideas offered to them (Burn
& Mutton, 2015);

d) Onderzoekend vermogen/inquiry as stance (Cochran-Smith & Lytle, 2009) en research informed clinical
practice (Furlong et al., 2021);

e) ‘Leven lang ontwikkelen’ in het bijzonder gezamenlijk leren: het doorbreekt de 
geïsoleerde cultuur in het onderwijs (zie Schipper et al., 2020) en kenmerken van effectieve 
professionele ontwikkeling; 

f) Praktijk en het beter begrijpen van het leren van leerlingen en leerprocessen clinical
experiences that enable them to understand the learners they will teach and their learning
processes (Darling-Hammond, 2020; Helgevold et al., 2015);

g) Kan bijdragen aan gezamenlijk te ontwikkelen curriculum en aan meer gezamenlijke 
beelden, overtuigingen en visies op opleiden en onderwijs (Darling-Hammond, 2020).



2) Op welke wijze komt 
Lesson Study voor binnen 
lerarenopleidingen?



Vormen van Lesson Study in de opleiding
Kijkkader op basis van 5 Big Ideas (Goei et al., 2021) + 7 Dimensions (Baumfield et al., 2022)

Focus

Onderzoek eigen 
praktijk

Verbinden 
theorie-praktijk

Samenwerking

Cyclisch

Organisatie 

(vak)didactisch, pedagogisch, combi 
leerproces/effectiviteit/handelen leraar
additionele foci als bevorderen van samenwerken, zicht leren krijgen op leerlingen
observaties, interviews, leerlingenmateriaal
voorbeeldleerlingen
rol video

inductief (vanuit eigen tacit knowledge)
deductief (vanuit (aangeleverde) leertheorie)

samenstelling (zelfde/verschillende vakken), omvang teams, (on)gelijkwaardigheid relaties
vorm van begeleiding/ondersteuning

herhaling onderzoekslessen, al dan niet in nieuwe cycli

planning in (meerjarig) curriculum; verplicht/optioneel; duur/tijd
planning van voorbereidings-, nabesprekings-, reflectiesessies
op school/meerdere scholen/opleiding (simulaties)
(vorm van) toetsing



Voorbeelden
NHL Stenden Hogeschool Lerarenopleiding RUG Windesheim Windesheim

Focus

Onderzoek 
eigen 
praktijk

Verbinden 
theorie-
praktijk

Samenwerk
ing

Cyclisch

Organisatie 

(vak)didactisch; leerproces 
leerlingen

observaties, interviews, 
leerlingenmateriaal
voorbeeldleerlingen

gemaakte keuzes onderbouwen met 
wetenschappelijke kennis

samenstelling 
homogeen/heterogeen; 
3 per team; wekelijkse begeleiding 
lerarenopleider; hulpbladen 

zoveel onderzoekslessen als 
deelnemers
verschillende plaatsen in 
curriculum;  initiatief team/docent; 
optioneel als DO: laatste jaar, sept-
april, onderzoeksverslag met 
gezamenlijk en individueel deel met 
reflectie

vakdidactisch; leerproces leerlingen

observaties, interviews, 
leerlingenmateriaal
voorbeeldleerlingen

gemaakte keuzes onderbouwen met 
wetenschappelijke kennis

homogeen op vak;
3 à 4 per team;
begeleiding door vakdidacticus/hulpboek
/gesprekskaarten/video’s; 
mogelijk op opleidingsschool met vakcoach

1 onderzoeksles

2e helft laatste masterjaar; half jaar; 
verplicht; 
sessies ingepland; school 
geïnformeerd;
onderzoeksverslag met gezamenlijk 
en individueel deel met reflectie

gedrags- en klassenmanagement 
vraagstukken  (starters,
zij-instromers, zittende leraren)

video-opnames, interviews, 
leerlingenmateriaal, 
voorbeeldleerlingen
gemaakte keuzes onderbouwen met 
wetenschappelijke kennis

homogeen/heterogeen; 
procesbegeleiding door 
lerarenopleider/expert 

twee of drie onderzoekslessen

tijdens zij-instroom traject; 
half jaar;
per school/meerdere scholen

Lesson study
gericht 
op het 
ontwikkelen 
van 
onderzoekend 
vermogen 
tijdens 
samen 
opleiden 



Voorbeelden
NHL Stenden Hogeschool Lerarenopleiding RUG Windesheim Windesheim

Focus (vak)didactisch; leerproces
Doel nog opzoeken

vakdidactisch; leerproces
• Student kan lessen ontwerpen op basis van 

concrete leerdoelen en didactische keuzes in 
het lesontwerp verantwoorden 

• en implicaties van onderzoek voor de 
lespraktijk verwoorden en gemaakte keuzes 
onderbouwen met wetenschappelijke kennis.

Gedrag en klassenmanagement 
vraagstukken
(Starters, zij-instromers, zittende 
leraren)
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Onderzoek 
eigen 
praktijk

observaties, interviews, leerlingenmateriaal
voorbeeldleerlingen

observaties, interviews, leerlingenmateriaal
voorbeeldleerlingen

Video-opnames, interviews, 
leerlingenmateriaal, 
voorbeeldleerlingen

Verbinden 
theorie-
praktijk

gemaakte keuzes onderbouwen met 
wetenschappelijke kennis

gemaakte keuzes onderbouwen met 
wetenschappelijke kennis

gemaakte keuzes onderbouwen 
met wetenschappelijke kennis

Samenwerk
ing

samenstelling homogeen/heterogeen; 3 per 
team; wekelijkse begeleiding lerarenopleider; 
hulpbladen 

homogeen op vak; 3 à 4 per team; begeleiding 
door 
vakdidacticus/hulpboek/gesprekskaarten/video’
s; mogelijk op opleidingsschool met vakcoach

homogeen/heterogeen; per 
school/meerdere scholen; 
lerarenopleider/expert; proces 
begeleider 

Cyclisch zoveel onderzoekslessen als deelnemers 1 onderzoeksles Twee of drie onderzoekslessen

Organisatie verschillende plaatsen in curriculum; initiatief 
team/docent; 
optioneel als DO: laatste jaar, sept-april, 
onderzoeksverslag met gezamenlijk en 
individueel deel met reflectie

2e helft laatste masterjaar; verplicht; half jaar; 
sessies ingepland; school geïnformeerd;
onderzoeksverslag met gezamenlijk en 
individueel deel met reflectie

Tijdens zij-instroom traject; half 
jaar



3) Met welke opbrengsten, dilemma’s, uitdagingen



Opbrengsten

RUG/NHLS:
• studenten vergroten m.n. vaardigheid in zichtbaar maken 

van denken en leren van leerlingen
• verbeterd begrip denken en leren van leerlingen
• ze waarderen opgedane informatie, inzichten en samenwerking
NHLS:
• van negatief over onderzoek, naar positieve houding t.o.v. onderzoeksmatig

handelen, vakdidactisch betekenisvol
• van onderzoeksweerstand, naar Lesson Study willen doorzetten
• van tegenvallend rendement, naar nominaal afronden
RUG: 
• studenten vinden het overwegend nuttig, maar ook veel werk
• facilitering door school scoort gemiddeld

Het was 1 van de 
onderdelen waar ik het 

meest tegenop zag, maar 
waar ik achteraf bekeken 

het meest van heb genoten. 
(student NHLS)

Lesson study is een aanrader! Het 
maakt een onderzoek doen veel 

duidelijker (student NHLS)

Inzichtelijk maken hoe mijn 
studenten leren 
(student NHLS)

Een prachtig onderdeel van de studie, die 
ondanks de studielast die het vereiste, 

zeer nuttig is geweest voor mijn praktijk 
als docent geschiedenis! (student RUG)

Sterk zijn de diepgaande gesprekken over de 
visie op het vak, over de toepassing daarvan 
in de les, en over de manier van kijken naar 

het (leren van) leerlingen (student RUG)



Dilemma’s in de vormgeving van Lesson Study
Kijkkader op basis van 5 Big Ideas (Goei et al., 2021) + 7 Dimensions (Baumfield et al., 2022)

Focus

Onderzoek eigen 
praktijk

Verbinden theorie-
praktijk

Samenwerking

Cyclisch

Organisatie 

Inhoudelijke motivatie versus vereisten opleiding curriculumonderdeel dat beoordeeld wordt
Rol schoolvak en vakdidactiek bij heterogene teams NHLS

Is 1-jarige LO voldoende?

Voortbouwen op basis kennis en ervaring versus bouwen studenten bouwen dit nog op

Samenstelling en veiligheid van teams
• iedereen heeft plek nodig
• sommige studenten willen niet samenwerken
• te weinig deelnemers zelfde vak
In samen opleiden-verband:
• betrekken van de vakcoaches , werkplekbegeleiders
• werkplek en tijd schoolopleiders, vakmentoren, werkplekbegeleiders
• veiligheid van studenten bij ervaren docenten, ook bij beoordeling; ongelijke relaties

Is 1 onderzoeksles cyclisch? Is 1 cyclus voldoende?

Toetsing en beoordeling
• individueel versus samen
• omvang (onderzoeks)verslag

Traagheid Lesson Study-proces versus snel naar lesontwikkeling willen om onderdeel af te ronden
Rol en organisatie begeleiding: proces, inhoud



Uitdaging
• de verschillende competenties die het vraagt

• Focus: betekenisvolle leervraag kunnen formuleren, gericht op leren/denken van leerlingen
• Onderzoek eigen praktijk: onderzoekend vermogen om met leervraag aan de slag te gaan
• Relatie theorie-praktijk: kunnen inzetten van externe kennis en die verbinden aan eigen 

praktijkkennis
• Samenwerken: samenwerkend vermogen, met exploratieve gespreksvoering (professionele 

dialoog)
• Cyclisch: gestructureerd erop kunnen terugkijken om ervan te kunnen leren (reflectief vermogen)

• opleidingsdidactiek onderzoekend vermogen, bijvoorbeeld Andriessen (2014):
• steeds hele cyclus + opbouwen in complexiteit
• begeleider: expliciteren + modelen
• inhoudelijk aansluiten bij waar studenten op dat moment zijn en nodig hebben

• dit in afstemming binnen opleidingsschool



4) Lerarenopleiders……?
1. Teach as you preach (begeleiden)
2. De kwaliteit van de opleiding: 

But what is the research evidence about how these 
strategies work in practice in initial teacher 
education? (Furlong et al. 2021)

3. Hervas (2021):
• focus op (leren van) studenten; 
• Betere inschatting behoeften van studenten;
• reflectie op gebruikte didactiek;
• gesprekken over opleidingsvisie, 

overtuigingen en theorieën;
• gesprekken over waar opleiders tegen 

aanlopen;
• Betekenisvol onderwijs;
• Persoonlijke ontwikkeling opleiders (PCK, SE 

en tijdsmanagement)

‘All those who actively facilitate the (formal) 
learning of pre-service teachers and teachers’ 
(European Commission, 2013, p. 8)



Lesson Study door lerarenopleiders
Schipper, Willemse & Goei, 2021:

• Samen i.p.v. geïsoleerde praktijken
• focus op micro-niveau: (leren van) studenten en didactiek;
• gesprekken over opleidingsvisie, overtuigingen en theorieën 

(gezamenlijke taal);
• persoonlijke ontwikkeling opleiders en bijdragen modelling voor 

studenten
• Maar….LS-light variant?
• Meer informeel en minder gestructureerd tav het samenwerken

1. werkdruk en tijdsgebrek;
2. diversiteit van Lerarenopleiders en behoefte aan professionele

ontwikkeling;
3. ontbreken van een focus (en beleid) op de eigen ontwikkeling;
4. de cultuur binnen de opleidingen en samen opleiden.



5) Casus Groninger OpleidingsSchool

Groninger Opleidingsschool (GOS):
• Praedinius Gymnasium
• Reitdiep College (Kamerlingh Onnes, Leon van Gelder, Simon van Hasselt)     
• H.N. Werkman Stadslyceum
• Harens Lyceum
• Montessori Lyceum
• Montessori Vaklyceum
• Topsport Talentschool
• Werkman VMBO
• Rijksuniversiteit Groningen
• NHL Stenden Hogeschool



Ambitie Openbaar Onderwijs Groningen
Onderzoeksmatig werken en vakdidactische bekwaamheid binnen 
OOG-scholen bevorderen om  leren van leerlingen te verbeteren.
Didactoraat opgericht met didactor: onderzoekende leergemeenschap 
van leraren, lio’s (met Lesson Study), lerarenopleiders en onderzoekers, 
gericht op een didactisch ontwikkelthema.
Om inbedding in school te versterken: 2021/2022 Change Lab (Engeström, 1987)



Samenwerking school - lerarenopleiding

twee activiteitensystemen met gesignaleerde fricties in rood 



Frictie: 
Er komt nog geen samenwerking tussen lio’s en leraren bij 
onderzoek tot stand. Er is weinig ondersteuning vanuit scholen 
en docenten richting de studenten op dit vlak

Mogelijke oplossingen:

• Koppel de (vak)coach/werkplekbegeleider als observator aan de onderzoeksles bij 

Lesson Study, en de ruimere organisatie rond de Lesson Study. 

• Maak het onderzoek een vast agendapunt bij de intervisie van de schoolopleider 

met de lio’s. 

• Organiseer een scholenmarkt met hun onderzoeksthema voor de derdejaars, zodat 
lio’s ook kunnen ‘solliciteren’ op de onderzoeksthema’s van de school: 
praktijkbureau NHLS.



Ontwerpeisen herontwerp
Het betrekken van de coaches van lio's bij de lesson studies
1. We betrekken de coaches op drie momenten bij de lesson studies van 
de lio's:

• Bij probleemanalyse  
• Bij vertaling van algemeen didactisch naar vakdidactisch 
• Als observator bij onderzoeksles

2. We leggen dit vast in de handleiding voor de studenten en hun 
jaarrooster.
3. Dit zal ook in het takenpakket van de coach vastgelegd worden.

• Didactoraat kan hierbij ondersteunen.
4. Om (nieuwe) coaches hierbij te ondersteunen: jaarlijks op een van de 
themadagen van de GOS.



Resultaat Change Lab

Heeft concrete ontwerpeisen opgeleverd
Worden in huidig schooljaar 2022-2023 geïmplementeerd (fase 5 
cyclus expansief leren) en gemonitord.



Lesson Study in de lerarenopleiding

• Bedankt voor je aandacht
• Vragen?



Lesson Study moet je beleven en niet toetsen: 
daarom is het ongeschikt als ‘opdracht’ binnen 

de lerarenopleiding.

Stelling 1



Lesson Study inbedden in de opleidingsschool
kan niet zonder steun van de schoolleiding van 

de scholen.

Stelling 2



Met Lesson Study op de opleidingsschool, 
profiteert het onderwijs op de hele school 

ervan.

Stelling 3



Elke lerarenopleider die studenten Lesson Study
laat doen, moet het eerst zelf ervaren, bij 
voorkeur gezamenlijk vanuit school en 

instituut.

Stelling 4



Lesson Study dient ingebed te worden in het 
curriculum, maar ook ingezet worden ten 

behoeve van het curriclum (en het leren van de 
aanstaande leraar).

Stelling 5
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• In highly developed professional school partnerships, 
faculty from the school and university work together 
to develop curriculum, improve instruction, and 
undertake school reforms.

• shared beliefs and practices among school- and 
university-based faculty, along with well a common, 
clear vision of good teaching that permeates all 
coursework and clinical experiences, creating a 
coherent set of learning experiences;

• well-defined standards of professional practice and 
performance that are used to guide and evaluate 
coursework and clinical work; 

• a strong, grounded in knowledge of child and 
adolescent development and learning, an 
understanding of social and cultural contexts, 
curriculum, assessment, and subject matter pedagogy 
core curriculum, taught in the context of practice,; 

• extended, well-supervised clinical experiences that 
are carefully chosen to support the ideas presented in 
closely interwoven coursework;  

• use of performance assessments and portfolio 
evaluation that apply learning to real problems of 
practice; 
(Darling-Hammond, 2012; Furlong et al., 2021)


