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Train-de-trainer programma Lesson Study voor 
schoolopleiders en coaches. 
 

Met veel trots presenteren wij u de tweede editie van het train-de-trainer (TdT) 
programma waarmee we scholen in het kader van het project Begeleiding Startende 
Leraren (BSL) in staat wil stellen zelfstandig Lesson Study (LS) te organiseren. Het TdT-
programma wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht in samenwerking met de 
Hogeschool Utrecht en wordt in het najaar van 2016 uitgevoerd. Na een globale 
beschrijving van LS gaan we in op de uitgangpunten van het organiseren van LS op de 
school en de praktische informatie over het TdT-programma 2016 - 2017. 

 

Begeleiding van startende leraren 
 

Voor goed onderwijs zijn deskundige en gemotiveerde leraren nodig. Startende leraren 
hebben veel kennis en vaardigheden opgedaan gedurende hun opleiding en brengen 
vaak nieuwe ideeën, enthousiasme en een frisse blik op het onderwijs en de 
schoolorganisatie met zich mee. Tegelijkertijd zijn startende leraren kwetsbaar. Zij zijn 
volop in ontwikkeling, beschikken maar beperkt over routines en ze moeten vaak nog 
ontdekken hoe de school reilt en zeilt en wat er van hen verwacht wordt.  

Het project Begeleiding Starende Leraren regio Utrecht (BSL- Utrecht) is een onderdeel 
van een landelijk project dat gesubsidieerd wordt door het ministerie van OCW en 
beoogt de professionele ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen, te zorgen 
dat leraren met plezier in het onderwijs werken en de uitval uit het beroep te 
verminderen. Als aan deze punten binnen de scholen systematisch gewerkt wordt, zal 
dat een gunstige invloed hebben op de kwaliteit van de begeleidingsstructuur en de 
professionele ontwikkeling van het hele schoolteam.  

Het project BSL - Utrecht loopt van 2014 tot 2017 en heeft tot doel de professionele 
ontwikkeling van startende leraren te ondersteunen gedurende de eerste drie jaren van 
hun loopbaan in het onderwijs. Het betreft een project van de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht en scholen in de regio Utrecht. Er wordt samengewerkt met het 
Regionaal Platform Onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo. 

In dit project is LS ingezet als geschikte strategie om te werken aan het ontwikkelen van 
vakdidactische expertise. Daarnaast bevat LS elementen die veiligheid garanderen. Dit is 
voor alle docenten van belang, maar voor beginnende docenten des te meer. 
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Lesson Study, een verdieping van vakinhoud en didactiek door 
ontwerpend en onderzoekend leren 
 

Het hart van LS is de manier waarop docenten (samen) werken aan vakdidactische en 
pedagogische ontwikkeling, waarbij de concrete lesvoorbereiding en –uitvoering centraal 
staan. Docenten werken samen aan het ontwerpen, uitvoeren en onderzoeken van een 
les. Vertrekpunt van de LS is de eigen praktijk van de teamleden en hun vragen ten 
aanzien van vakinhoud, lesuitvoering en leeropbrengst. Het draait hierbij niet om de 
perfecte les, maar om het verwerven van professionele kennis door onderzoek te doen 
naar de eigen lespraktijk. Een LS team is in feite een werkgroep van professionals die 
door het ontwerpen van onderwijs onderzoek doet naar het leren van leerlingen. De 
focus ligt dus op het leren van de leerlingen en niet zozeer op het functioneren van de 
docent. Dit team wordt begeleid door een docent van school, die daar speciaal voor 
getraind is: de trainer. 
 

Een cyclus van ontwerpen- en onderzoeken 

 

 

1. Formuleren van een praktijkvraag en leerdoelen: bij de LS selecteert een team 
van docenten (doorgaans 3-6 van hetzelfde vak, maar kan ook vakoverstijgend) een 
gezamenlijk doel, vertrekkend vanuit een praktijkvraag. Hierbij kun je denken aan 
vakspecifieke vragen, zoals hoe je bepaalde vakinhoudelijke concepten aanleert, 
maar ook bredere vragen, zoals hoe je omgaat met verschillen tussen leerlingen of 
hoe je een vaardigheid als kritisch denken stimuleert. Het team bepaalt hiermee de 
leerdoelen van de LS. 
   

2. Ontwerpen van de onderzoeksles: op basis van de praktijkvraag ontwerpt het 
team een onderzoeksles. Het verschil met het ontwerpen van een ‘gewone les’ is in 
de eerste plaats dat de onderzoeksles met collega’s samen wordt ontworpen. Verder 
ligt de focus sterk op de praktijkvraag en daarmee samenhangende doelen. 
Belangrijke elementen in deze fase zijn het voorspellen van de reacties van de 
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leerlingen op de verschillende lesonderdelen en het ontwerpen van activiteiten die 
het denken van de leerlingen zichtbaar maken (om achteraf te kunnen bepalen of de 
doelen behaald zijn).  
 
Ontwerpen van de studie: het team maakt een plan voor het onderzoek. Hoe gaat 
het team de les observeren en data verzamelen? Om data te kunnen verzamelen 
over het leren van leerlingen is het dus nodig het leren van de leerlingen zichtbaar te 
maken. Hierbij gaat het niet om wat de leerlingen leren, maar vooral om hoe ze 
leren. Hoe denken de leerlingen tijdens de les, hoe werken ze met het materiaal, hoe 
geven ze antwoord op vragen? Om het verzamelen van data te vergemakkelijken 
ontwerpt het team observatie-instrumenten.  
 

3. Uitvoeren en observeren van de les: de les wordt uitgevoerd en het team 
verzamelt zo rijk mogelijke gegevens over de les door deze te observeren en 
aanvullend materiaal te verzamelen. De observaties zijn gericht op hoe de leerlingen 
leren.  
 

4. Analyse van de data: de verzamelde gegevens worden geanalyseerd en besproken 
in een evaluatiebijeenkomst. De teamleden delen hun observaties en onderzoeken 
aanvullend bewijsmateriaal, zoals door leerlingen gemaakt werk. Het doel hiervan is 
het ontdekken van patronen die belangrijke inzichten op kunnen leveren voor de 
lespraktijk en het leren van leerlingen.  
 

5. De les opnieuw uitvoeren: op basis van de analyse vindt herontwerp plaats van de 
les en wordt deze opnieuw gegeven, doorgaans door een ander lid van het LS team. 
 

6. Het documenteren van de LS: het team doet verslag van de LS op zo’n manier dat 
deze gedeeld kan worden en dat anderen hiervan kunnen leren.  
 

Opbrengsten 
Naast een variëteit aan ontworpen en uitgeprobeerde lessen leidt LS vooral tot 
verdieping van vakinhoudelijke en –didactische kennis, ontwikkeling van samenwerking 
en collegiale netwerken, een versterking van de focus op het leren van de leerlingen en 
een versterking van de motivatie en het professioneel zelfvertrouwen van de teamleden. 
In deze site vindt u een filmpje waarin deelnemers vertellen over hun ervaringen: 
http://lesson-study.nl  
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Uitgangspunten LS traject op de school in het kader van BSL 
 

1. Het LS traject is gezekerd bij de schoolleiding, zowel ten aanzien van tijd en 
middelen als betrokkenheid.  

2. Er zitten starters in de LS groepen. De ideale groepsgrootte is 3-6. Een mix van 
starters en ervaren docenten is aan te bevelen met het oog op vakdidactische 
ontwikkeling van de beginners.  

3. Het verdient de voorkeur te werken met docenten die gemotiveerd zijn om aan 
LS deel te nemen.  

4. De groepen zijn bij voorkeur vakspecifiek of geclusterd (talen, exact, 
maatschappij) in plaats van vakoverstijgend. Dit maakt de samenwerking 
gemakkelijker, aangezien de les twee keer uitgevoerd wordt door twee 
verschillende leden van het team. Het schoolvak is bovendien voor veel 
deelnemers de belangrijkste drijfveer. Het is wel mogelijk vakoverstijgend te 
werken, maar het vergt meer inventiviteit en energie.  

5. Er is een vast moment in het rooster waarop het LS team kan samenwerken. Het 
wordt aanbevolen bijeenkomsten van twee aangesloten lesuren te plannen, of 
een lesuur aan het einde van de dag met een mogelijkheid om daarna door te 
gaan. De ervaring leert dat één lesuur van 50 minuten te beperkt is voor het 
doorlopen van het proces en voor het bereiken van voldoende diepgang.  

6. De school bepaalt zelf het aantal bijeenkomsten (dit is ook afhankelijk van de 
duur van de bijeenkomsten), maar de aanbeveling is zeven bijeenkomsten van 
ongeveer twee uur, parallel aan het train-de-trainer traject. Zie hieronder voor 
een globaal overzicht van de bijeenkomsten en een schematische weergave van 
het LS traject en het TdT-programma. 

7. Het LS traject start in oktober en beslaat ongeveer drie maanden. Betrokken 
docenten hebben dan in het nieuwe schooljaar een maand les gegeven aan hun 
klassen, zodat ze zicht hebben gekregen op de leerlingen in hun klassen en hun 
onderwijsbehoeften. Dit zorgt voor een basis op grond waarvan een 
onderzoeksthema kan worden gekozen.  

8. Het LS team kan voor de lesuitvoer (2x) uitgeroosterd worden, zodat er 
voldoende observatoren aanwezig zijn en er volop geleerd kan worden.  
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Globale planning van het Lesson Study traject op de school 
 

Bijeen-
komst 

Bijeenkomsten (van ca. 2 uur) Tussen de bijeenkomsten door 

0.  Ter voorbereiding op 1e bijeenkomst: 

 Kijken introductiefilmpje LS 
 Voorbereiden vragen n.a.v. 

introfilmpje 
 Meenemen les(plan) waar je trots 

op bent 

1.  Kennismaking met LS: wat hoe en 
waarom: vragen n.a.v. introductiefilmpje 

 Inventariseren verwachtingen: wat moet 
het traject voor jou opleveren? Wanneer 
tevreden? 

 Uitwisselen “les waar je trots op bent” en 
bespreken “wat maakt een les goed.” 

 Verkennen van thema´s en doel(en) van 
onderzoeksles 

 Keuze maken voor een thema / doel(en) 
onderzoeksles 

 Maken van afspraken voor samenwerking 
en taakverdeling 

Voorbereiding op 2e bijeenkomst 

 Doen van vooronderzoek naar het 
thema: literatuur, collega’s, 
leerlingen 

2.  Bespreken resultaten vooronderzoek 
 Start maken met ontwerpen eerste versie 

van lesplan van de onderzoeksles 

Voorbereiding op 3e bijeenkomst: 

 Werken aan het lesplan van de 
onderzoeksles  

 

3.  Bespreken van eerste lesontwerp 
 Plan opstellen voor het onderzoek  

Voorbereiding op 4e bijeenkomst 

 Afmaken lesontwerp 

 

4.  Bespreken van het definitieve lesontwerp 
en plan voor het onderzoek 

 Afspraken maken over het geven van de 
les: wie, welke klas, wanneer? 

Voorbereiding op 5e bijeenkomst 

 Afmaken van het definitieve 
lesontwerp 

 Geven van de les 
 Dataverzameling  
 Kort na het geven van de les (liefst 

op dezelfde dag) evalueren van de 
les  

 Voorbereiden analyse 
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5.  Les wordt geanalyseerd met behulp van 
de verzamelde data  

 Reflecties naar aanleiding van analyse 
noteren m.b.v. format 

 Op basis van de analyse revisie van de les 
 Afspraken maken over het opnieuw geven 

van de les en dataverzameling 

Voorbereiding op 6e bijeenkomst 

 Verder werken aan de les 
 Opnieuw geven van de les door een 

andere docent, of in een andere 
klas (bij voorkeur parallelklas; 
anders zelfde leerjaar, maar 
schoolniveau hoger of lager) 

 Dataverzameling 
 Kort na het geven van de les (liefst 

op dezelfde dag) evalueren van de 
les 

6.  De gereviseerde en opnieuw gegeven les 
wordt geanalyseerd  

 Reflecties naar aanleiding van analyse 
noteren m.b.v. format 

 Afspraken maken over verslaglegging  

Voorbereiding op 7e bijeenkomst 

 Reflectie op het resultaat en het 
proces 

7.  Reflectiegesprek over het leerresultaat en 
het proces 

Voorbereiding op 8e bijeenkomst 

 Voorbereiding op delen van de 
resultaten met team /school / ?  

 Voorbereiden verslaglegging en 
presentatie 

8.  Presentatie resultaten aan team/school op 
studiedag 
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Globale planning van het Train-de-trainerprogramma 
Bijeenko
mst 

Datum Inhoud 

1. 20-9  Overzicht LS-traject 
 Focus op 1e en 2e bijeenkomst van het LS-traject: hoe bepaal je het 

onderzoeksthema?  
 De rol procesbegeleider en veiligheid in de groep 

2. 27-9  Het ontwerpproces: 3e en 4e bijeenkomst  
 Het begeleiden van de ‘studie’: hoe verzamel je gegevens? 

o De onderzoeksinstrumenten 
o De case-leerlingen 

3. 11-10  Het uitwisselen van ervaringen  
 De lesuitvoer en de observatie 
 Het nabespreken en herontwerpen van de les: hoe analyseer je de 

gegevens? 

4.  15-11  Het uitwisselen van ervaringen  
 Het vastleggen en delen van de leeropbrengst 

5. 10-1  Terugblik op de eerst cyclus 
 Vooruitblik naar de volgende cyclus 
 Verduurzamen in de school 

 

Parallel aan het Tdt-programma wordt Lesson Study op de eigen 
school gegeven. 

Schematisch overzicht Lesson Study en het TdT-programma 
2016 
 September Oktober November December Januari 

Wk nr 36 37 38 39 40 41 42
HV 
M 

43 
HV 
Z 

44 45 46 47 48 49 50 51 52
KV 

53 
KV 

1 2 

TdT   TdT 
1 

TdT
2 

 TdT
3 

    TdT
4 

        TdT 
5 

LS     LS
1 

LS 
2 

  LS 

3 

LS 

4 

 LS 

5 

 LS
6 

LS 

7 

     

 

Brief aan schoolleiding 
Om de schoolleiding te informeren is een brief beschikbaar die uiteenzet wat het traject 
behelst en wat er voor nodig is dit te organiseren. Deze vindt u op de volgende pagina. 
We kunnen deze brief op uw verzoek versturen aan uw schoolleiding. We hebben dan de 
adresgegevens nodig van de persoon waar de brief naar toegestuurd moet worden en de 
namen van de deelnemers aan het LS-traject.  
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Beste … 

 

 

Uw school doet mee aan het project Begeleiding Startende Leraren‐regio Utrecht. In het project 

wordt in het komende jaar een traject Lesson Study uitgevoerd. In het kort betekent dit dat een 

groepje van startende en meer ervaren collega’s met elkaar een les gaan ontwerpen, dat één collega 

de betreffende les uitvoert, dat de andere collega’s die les observeren en dat de les vervolgens 

wordt geëvalueerd op het leren van leerlingen, wordt herontworpen en deze opnieuw wordt 

gegeven. 

In de pilots die wij het afgelopen jaar met Lesson Study deden was het resultaat dat de deelnemers 

over meer vakdidactische kennis gingen beschikken, hun didactisch repertoire hadden uitgebreid en 

een beter zicht kregen op het leren van leerlingen. Niet onbelangrijk is dat de betrokken docenten 

met veel plezier het traject doorliepen.  

 

Van uw school nemen het komend jaar de volgende docenten deel aan het traject Lesson Study: 

…. 

Zij zullen worden begeleid door … en …, die bij de Universiteit Utrecht hiervoor een kort 

trainingstraject krijgen aangeboden (5 bijeenkomsten). 

 

De ervaring in de pilot leerde ons dat het van belang is dat er voor de groep die deelneemt een vast 

moment in het rooster is en dat met de deelnemers is besproken hoe deze activiteit in hun 

takenplaatje past.  

Uit de literatuur over Lesson Study blijkt verder dat interesse vanuit de school en de schoolleiding 

erg helpend is en dat het project duidelijke meerwaarde krijgt als de deelnemers in de school hun 

resultaten kunnen delen. 

 

Wij hopen dat het project Lesson Study (als deelproject binnen Begeleiding Startende Leraren) 

binnen uw school succesvol is en we zijn natuurlijk graag bereid met u over het project van 

gedachten te wisselen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Felix van Vugt (begeleider traject Lesson Study) 

Ko Melief (projectleider BSL‐Utrecht) 


