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LESSON STUDY: 
een effectieve professionaliseringsmethode? 

RUG, NHL en 12 VO-scholen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesson Study 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeksvragen 

• Welke factoren bevorderen of belemmeren deelname 

aan LS? 

• Hoe verloopt het LS-proces? Welke lokale variaties? 

• Welke effecten heeft deelname aan LS? 

• In hoeverre zijn gevonden onderzoeksresultaten van 

toepassing op NL-context?  

 

 

 

 

 

Case report ‘Lesson Study: een effectieve 

professionaliseringsmethode?’ 
Onderzoek gefinancierd door NRO in het kader van 

subsidieronde Overzichtsstudies 

Looptijd: 1-10-2015 tot 1-10-2016. 
 

Case report Deel 1 
Systematische verkenning van  

1. internationale (inclusief Nederlandse) peer-reviewed 

empirische studies, 2013-2015 (voortbouwend op m.n. 

Xu & Pedder (2014)) 

2. alle overige in Nederland beschikbare kennis rondom 

professionalisering van docenten met LS, 2010-2015 

 

Case report Deel 2 
Onderzoek in het kader van twee PLG’s met ca. 30 

docenten Nederlands en wiskunde van 12 scholen 

voortgezet onderwijs die werken met LS in de periode 2014-

2017.  

 

 

Voorlopige resultaten 
Internationale studies over LS uit 7 databases, 2013-2015: 67 

 

- Landen: Azië 32% - Eur 27% - VS 26% - overig 15% 

 

- Vakken: beta 70% - alfa 26% - overig 4% 

 

- Typen onderwijs: VO 34% - LO 29% - PO 25% - overig 12% 

 

- Schaal: < 50 deeln: 77%   > 50deeln : 15%    ongespec: 8% 

 

- Relatie onderzoeksmodel: 

- Condities:  19% 

- Proces:   23 % 

- Effecten:   41 % 

- Relaties ertusen:  17% 

 

 

  

   

 

Methode 
Zoeken van studies 2013-2015 

1. Zoekterm “Lesson Study” ingevoerd in databases 

2. Landelijke en internationale experts bevraagd 

 

Selecteren van studies 

1. Lezen van abstracts 

2. Lezen van artikelen op: 

1. conceptuele discussie hoe LS bijdraagt aan 

leren van docenten 

2. expliciete verantwoording onderzoeksdesign 

3. duidelijke presentatie resultaten / conclusies 

 

Analyseren overgebleven artikelen met analyseprotocol 

gebaseerd op theoretisch model. 

 

Methode 
- Jaarlijks 2 cycli LS in teams van 3 – 6 docenten. 

- Dataverzameling via vragenlijsten voor docenten en 

leerlingen, interviews en observaties (bij 8 docenten). 

 

Voorlopige resultaten 
Bevorderende of belemmerende factoren: 

 Beschikbare tijd, samenwerking 

 

Verloop van het LS-proces: 

M.n. onderzoeksles en nabespreking  leerzaam 

 

Effecten van LS: 

M.n. beter begrip denken en leren leerlingen 

Licht verbeterd didactisch handelen 

 

  Contact 
Siebrich de Vries, s.de.vries@rug.nl 

Gerrit Roorda, g.roorda@rug.nl 

 

 

 

Theoretisch model 

mailto:s.de.vries@rug.nl
mailto:g.roorda@rug.nl

