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Lesson study: 
waardevol voor starters

In gesprek met Marianne Espeldoorn – Expertis Onderwijsadviseurs

Ook voor beginnende leraren is 
Lesson Study een zeer effectieve 
vorm van professionalisering. 
Dat is de ervaring van Marianne 
Espeldoorn, onderwijsadviseur 
bij Expertis Onderwijsadviseurs 
en gecertificeerd procesbegeleider 
Lesson Study. “Het is voor starters 
heel waardevol dat bij Lesson Study 
de didactiek zo centraal staat.”

Lesson Study in een notendop: drie tot zes 

leraren ontwerpen onder begeleiding van een 

procesbegeleider samen een les volgens een 

bepaalde systematiek. Eén van de leraren geeft 

de les terwijl de anderen observeren. Het Lesson 

Study team reflecteert op de les en brengt 

verbeteringen aan. Vervolgens geeft een andere 

leerkracht de aangepaste les nog een keer. 

Zo werken leerkrachten systematisch aan de 

kwaliteit van hun lessen. De cyclus bestaat uit vijf 

bijeenkomsten (inclusief de les) van 2 à 2,5 uur.

Samen met ervaren leerkrachten

Deze uit Japan overgewaaide 

professionaliseringsvorm wordt in Nederland 

steeds vaker toegepast. Ook voor de 

professionalisering van beginnende leerkrachten 

is Lesson Study zeer effectief, weet Espeldoorn 

uit ervaring, met name als er in het Lesson 

Study-team ook ervaren leerkrachten zitten. 

“Daar kunnen de starters natuurlijk van leren, 

maar het mooie is dat ervaren leerkrachten 

ook veel zeggen te leren van starters. Dit komt 

vooral doordat zij onbevangen vragen stellen, 

die ervaren leerkrachten zichzelf en anderen niet 

meer stellen. Dit leidt tot bewustwording bij de 

ervaren leerkrachten: ik doe het altijd wel zo, 

maar is dat eigenlijk wel effectief? Ze gaan weer 

nadenken over hun eigen aanpak en reflecteren 

zo op hun eigen handelen. Het is dus voor 

iedereen leerzaam als beginnende en ervaren 

leraren samen in een Lesson Study-team zitten.”

Dat Lesson Study zo leerzaam is, heeft onder 

meer te maken met het feit dat het om veel 

meer gaat dan alleen om het ontwerpen van een 

goede les. “Het gaat erom dat leraren samen 

nadenken over de vraag hoe je het leren van 

leerlingen kunt verdiepen”, zegt Espeldoorn. 

“Het leren van de leerling staat centraal. De les 

is niet meer dan een middel om te ontdekken 

hoe je je eigen handelen kunt veranderen om 

het leren van de leerling te verbeteren. Dat 

leidt ertoe dat het handelen van de leerkracht is 

onderbouwd, dus dat hij weet waarom hij iets 

doet en wat het effect daarvan is op het leren 

van de leerling. Het is belangrijk dat de leden van 

het Lesson Study-team weten dat het hierom 

gaat en dat het niet draait om de les. Daarom is 

het belangrijk dat ze van tevoren een goed beeld 

hebben van het traject en van het doel ervan.”
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Veilig

Voor startende leraren is het Lesson Study-team 

een veilige setting, omdat ze samen werken en 

samen leren met collega’s, maar vooral omdat 

ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de 

les. Die verantwoordelijkheid ligt niet bij degene 

die de les gaat geven, maar bij het hele Lesson 

Study-team. “Dat betekent dat je de leraar die 

de les geeft niet kunt afrekenen op dingen die 

niet goed lopen”, zegt Espeldoorn. “Je hebt 

namelijk samen de keuze gemaakt om het zo te 

doen en je bent samen verantwoordelijk voor 

het proces en voor het resultaat. Juist voor 

beginnende leraren is dat een veilige basis.”

Een ander aspect dat Lesson Study zo geschikt 

maakt voor starters, is dat de didactiek centraal 

staat. Het team bereidt de les heel precies 

voor: hoe bied ik het aan, hoe leg ik het uit, 

hoe zet ik een vervolgstap in de instructie? En 

waaróm doe ik het zo? Espeldoorn: “Startende 

leraren moeten nog veel leren op het gebied 

van didactiek. Dat is natuurlijk op de pabo wel 

aan de orde geweest, maar ze leren dat pas echt 

goed in de praktijk. Daarom is het voor starters 

heel waardevol dat het bij Lesson Study draait 

om de didactiek. Ik zou dit trouwens niet in 

de eerste fase van de inductie doen, want dan 

komt er al erg veel op de starter af. Ik denk dat 

starters er meer aan hebben als ze wat later, 

bijvoorbeeld in het tweede jaar na hun aanstelling, 

deelnemen aan een Lesson Study-team.”

Proces begeleiden

Er zijn meer aandachtspunten die van belang 

zijn om Lesson Study een optimale leerervaring 

te laten zijn. Zo is het – naast enthousiasme en 

motivatie van de deelnemers – cruciaal dat er 

een procesbegeleider is, die ervoor zorgt dat 

het team de gehele cyclus doorloopt. “Als je 

dit zonder begeleiding doet,” zegt Espeldoorn, 

“bestaat het risico dat het team zich beperkt 

tot het ontwerpen van een les, en dat er 

onvoldoende diepgang wordt aangebracht. 

Dan mis je de essentie van Lesson Study.”

De procesbegeleider kan een collega zijn die 

ervaring heeft met Lesson Study of iemand 

van buiten de school. Maar als er in de school 

nog helemaal geen ervaring is opgedaan met 

Lesson Study, adviseert Espeldoorn om te 

kiezen voor een externe procesbegeleider.

Ook de schoolleider speelt een belangrijke 

rol. Hij kan beginnende leraren stimuleren en 

enthousiasmeren om zitting te nemen in een 

Lesson Study-team. Espeldoorn: “Natuurlijk 

moet de directeur dat ook faciliteren, want 

het is best een intensief traject. Leerkrachten 

moeten de tijd krijgen om eraan deel te nemen. 

De directeur kan dat trouwens zien als een 

investering op schoolniveau, omdat op lange 

termijn de hele school ervan profiteert.”

Espeldoorn hoort veel enthousiaste reacties 

van leraren die ervaring hebben met Lesson 

Study. “Ze zeggen: ik gun mijn collega ook zo’n 
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ervaring! Het enthousiasme komt ook voort uit 

het feit dat het heel dicht bij je eigen praktijk 

staat. Het gaat over wat je iedere dag doet.”

Tips

  Voer de Lesson Study-cyclus nooit 

in een ‘lightversie’ uit. Als je het 

doet, doe het dan goed.

  Bereid het organisatorisch goed voor. 

Zorg ervoor dat de deelnemers het 

ruim van tevoren kunnen inplannen, 

zodat iedereen er elke keer bij is.

  Deel de successen en opbrengsten 

met het hele team. In Japan zeggen 

ze: vier de uitkomsten.

Meer informatie

Marianne Espeldoorn

marianne.espeldoorn@expertis.nl 
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