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Lesson study 
 
Door Nellie Verhoef 
 

Nellie Verhoef schreef in het Nieuw Archief voor Wiskunde al over de Lesson Study. Een handreiking 
om denkactiviteiten te ontwerpen in een samenwerkingsverband. Het onderwerp is echter zo 
veelzijdig dat ze er in Euclides ook aandacht aan besteedt, we publiceren haar artikel in twee delen. 
Dit eerste deel geeft een overzicht van de methode en een voorbeeld van denkactiviteiten. Het 
tweede deel gaat concreet in op het samenwerkingsverband en de resultaten daarvan.  
 
Lesson Study als stimulans om docenten het vak te leren of te leren verbeteren, is afkomstig uit Japan. Al meer 
dan honderd jaar is dit de manier om docenten te scholen (Fernandez & Yoshida, 2004). In de jaren zestig 
kwam er een herleving door het besluit van de regering om het salaris van onderwijsgevenden te laten stijgen, 
onder de voorwaarde dat de schooldag van onderwijsgevenden niet om drie uur maar om vijf uur zou eindigen 
(Nakatome, 1984). Als gevolg daarvan hebben docenten elke middag ruim de tijd om te overleggen en samen 
voor te bereiden. Dit was de randvoorwaarde voor het succes van de effecten  van Lesson Study. Voor zijn 
dissertatie observeerde Yoshida in de periode oktober 1993 t/m maart 1994 in de omgeving van Hiroshima 94 
klokuren Lesson Study in het primair onderwijs waarvan 32 video-opnames en de rest voorzien van 
aantekeningen. Er waren 232 docenten, als observant bij zijn onderzoek betrokken. Yoshida (1999) rapporteert 
hoe docenten leren van het observeren van lessen, en hoe zij vervolgens hun eigen lessen kunnen verbeteren 
met het oog op het leren van leerlingen (Figuur 1).  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: De Japanse Lesson Study in de praktijk van het primair onderwijs 
 
Kenmerkend voor de Lesson Study aanpak, is dat deelnemende docenten intensief samenwerken, zich samen 
verantwoordelijk voelen voor de uitvoering. Deze aanpak kost tijd, de effecten zijn echter de moeite waard. 
Docenten zien wat leerlingen in werkelijkheid doen als ze in de klas zitten, daar is gewoonlijk geen tijd voor. 
 
Wat is Lesson Study? 
Bij Lesson Study formuleren docenten allereerst een algemeen gezamenlijk doel. Denk bijvoorbeeld aan 
motivatie, samenwerken, het nut van wiskunde, of zoals in dit geval het ontwerpen van denkactiviteiten. Het 
doel is dus niet ‘de perfecte les’. Vervolgens gaan de docenten aan de slag en ontwerpen samen een les, de 
onderzoeksles, het doel in het oog houdend. Bij de uitvoering van de  les, gaan de deelnemers fysiek bij elkaar 
observeren. Het idee is die van een soort ‘open huis’ – iedereen die geïnteresseerd is, kan de uitvoering van de 
les observeren. In Japan komt het voor dat er meer dan twintig observanten zijn. De observaties maken 
classroom notes, gerelateerd aan  de gezamenlijk geformuleerde lange termijn doelen. De observaties gaan 
niet over de rol van de docent of die van het lesmateriaal, wel over leerlingen – hoe ze leren. Na de les wordt 
de les geëvalueerd aan de hand van de classroom notes, reflectie leidt vervolgens tot bijstelling en herziening 
van de les. De les wordt daarna in een andere setting opnieuw uitgevoerd. Deze cyclus kan plaatsvinden binnen 
één school, of binnen een verband van scholen (Isoda, 2010). Meer dan honderd jaar ervaring heeft Japanse 
docenten de gelegenheid gegeven om zich bewust te worden van hun onderwijsidealen in de weerbarstige 
werkelijkheid van de lespraktijk. De docenten zijn tegen de (on)mogelijkheden om veranderingen te realiseren 
opgelopen. Ze hebben leren kijken door de bril van leerlingen en leren genieten van de samenwerking met 
collega’s. Japanse docenten geven aan dat ze hierdoor in staat zijn objectief naar hun eigen onderwijs te kijken. 
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De Lesson Study heeft in Japan allerlei neveneffecten. Curricula, lesboeken en andere lesmaterialen blijven 
voortdurend aan verandering onderhevig omdat de auteurs, de docenten, steeds nieuwe inzichten verwerven. 
Die inzichten zijn een direct gevolg van de observaties (Murata, Alston, & Hart, 2010). De leerling-observaties 
leggen bloot waar de problemen zich voordoen, welke misconcepties er leven en waar blokkades optreden. 
Een ander neveneffect is dat de docent een sleutelrol gaat vervullen. De docent is non-stop op zoek naar 
opdrachten die elke leerling uitdagen om te zoeken naar eigen oplossingen en te leren van oplossingen van 
anderen, waardoor er verdieping ontstaat. Een digiboard in de les wordt bijvoorbeeld niet alleen gebruikt om 
wiskundige begrippen duidelijk te maken (demonstreren), maar om gedachten en ideeën van collega-leerlingen 
te verzamelen om die later te kunnen vergelijken en dwarsverbanden aan te kunnen brengen.  
 
De situatie in de VS, Australië, Engeland en Nederland 
Langzamerhand wordt deze aanpak ook in westerse landen geïntroduceerd. Dat gaat niet vanzelf. Pijnlijk 
duidelijk wordt dat er grote cultuurverschillen zijn. In de VS zijn docenten geneigd om snel tot resultaat te 
komen. De nadruk ligt, ingegeven door de prestatiecultuur, op het verbeteren van het lesmateriaal in plaats 
van het optimaliseren van het leren van leerlingen. In Engeland en Australië wordt de implementatie van de 
Lesson Study bemoeilijkt door de strenge exameneisen. Docenten worden afgerekend op het resultaat van hun 
leerlingen bij het eindexamen. De exameneisen bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Er is weinig 
ruimte voor experimenten. In de Nederlandse situatie werken vooral de boeken en de studiewijzers 
belemmerend. De boeken zijn geschreven voor zelfwerkzaamheid: de opgaven zijn gestapeld in a) t/m f) en er 
staat vooraf vast welke opgaven in welke les de revue passeren. In de les werken de leerlingen zoveel mogelijk 
zelfstandig, de docent helpt waar nodig. In de Japanse situatie is dat onmogelijk. Leerlingen worden geacht 
thuis hun huiswerk zelfstandig te maken, in de les zijn ze samen onder leiding van de docent aan het werk. 
Voorop staat het uitdagen van leerlingen om zelf na te denken! Voor hen is een zes geen voldoende, het kan 
altijd weer beter. 
 
De kracht van samenwerkingsverbanden  
In Nederland, met name in Twente, wordt mondjesmaat ervaring opgedaan met samenwerkingsverbanden 
tussen vo- en wo-docenten. Er zijn verschillende typen verbanden: Community of Leaners (CoL), Docent 
Ontwikkelteam (DOT) en Lesson Study Team (LST). In een CoL gaat het om professionele ontwikkeling van 
docenten door het lezen van literatuur, het bespreken daarvan met collega’s van andere scholen en 
wetenschappelijk medewerkers van de universiteit, en de effecten van vernieuwingen in de lespraktijk. In een 
DOT staat het samen ontwikkelen en uitvoeren van nieuw lesmateriaal centraal, en in een LST wordt de Lesson 
Study aanpak beproefd en bestudeerd. Bij LST ligt de nadruk op het ontwerpen van opdrachten die leerlingen 
activeren en aan het denken zetten – denkactiviteiten dus. De samenwerkingsverbanden hebben 
gemeenschappelijke kenmerken: het hervinden van de lol in je vak, de vreugde van het samen met collega’s 
ontwerpen van uitdagende lesopdrachten, en de stimulans die uitgaat van de directe werkrelatie tussen 
voortgezet en wetenschappelijk onderwijs.    
 
Vier voorbeeld van uitdagende Lesson Study opdrachten  
 
Opgave 1 
Leg willekeurig een kruis over vijf getallen in een honderdveld (Figuur 2). Wat kun je zeggen over de vijf 
getallen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2: Honderdveld 
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De opgave kan op allerlei manieren worden benaderd: je kunt alle vijf getallen bekijken, alleen de rij, alleen de 
kolom, alles behalve de middelste, onderlinge relaties etc. 
 
Opgave 2 
Welke omtrek is het langst, en waarom (Figuur 3)?  
 

 
Figuur 3: Omtrek  
Alle omtrekken zijn even lang – maar hoe komt dat? Zijn er nog meer vormen met dezelfde omtrek? 
Uiteindelijk zal het gaan over de evenredigheid tussen diameter en omtrek. Dit is bij uitstek een onderwerp 
voor een klassengesprek. 
  
Opgave 3 
ABCD is een vierkant, M is het midden van DC. Hoe verhouden zich de oppervlakken van de vier delen P, Q, R 
en S van het vierkant ABCD (Figuur 4)?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: Vier delen van het vierkant ABCD 
Tja, hoe pak je dat aan? Je kunt gaan knippen op Van Hieles waarnemingsniveau, rekenen op Van Hieles 
beschrijvende niveau, of je baseren op definities en stellingen op Van Hieles theoretische niveau (Van Hiele, 
1986) . Als je gaat knippen kom je wellicht op een vermoeden… Als je gaat rekenen, zou je kunnen beginnen 
met MC=x te kiezen en dan oppervlaktes van delen uitdrukken in x. En heus, je komt eruit – duurt misschien 
wat lang, maar toch.. Als je je baseert op definities en stellingen: Q=2P, Q+P is een vierde deel, dus P is een 
twaalfde deel. ACD is de helft, dus R is en zesde deel en S is analoog vijftwaalfde deel. Leuk toch? 
 
Opgave 4 
Of deze: Wat kun je zeggen over oppervlakte van beide driehoeken, uitgaande van twee vierkanten (Figuur 5)? 
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Figuur 5: Vierkanten en driehoeken 
 
Ook bij deze opgave kun je veel kanten op: knippen, rekenen of ‘rijke cognitieve eenheden’ aanspreken om 
maar iets ingewikkelds te noemen… Een cognitieve eenheid beschrijft een mentale structuur. Cognitieve 
eenheden worden rijk genoemd als er sterke interne verbanden tussen verschillende objecten of 
representaties van objecten zijn ontstaan door compressie, welke dan weer tot krachtige denkstappen kunnen 
leiden (Barnard & Tall, 2001).  
De verleiding is nu eenmaal groot om aan de slag te gaan met allerlei oppervlakteformules die je je (misschien) 
nog herinnert – toch niet handig. Immers, de oppervlakte van de onderste driehoek is basis (zijde groot 
vierkant) maal halve hoogte en de oppervlakte van de bovenste driehoek is basis (zijde groot vierkant) maal 
halve hoogte. Nu een schets en wat blijkt? De hoogtes zijn gelijk op grond van congruentie. 
 
Dit zijn een aantal denkactiviteiten die geschikt zouden kunnen zijn om op verschillende manieren aan te 
pakken, en wel zo dat er uiteindelijk sprake is van niveauverhoging in de zin van Van Hiele. Dat betekent dat 
leerlingen op basis van de eigenschappen van objecten gaan redeneren, steeds theoretischer – minder 
afhankelijk van representaties.  
 
Het nut van denkactiviteiten 
De voorbeelden zijn te typeren als denkactiviteiten. De eronder liggende wiskunde is zinvol (meetkundig 
inzicht, combinatie van meten en rekenen), aantrekkelijk (motiverend, nodigt uit tot samenwerking) en 
leerlingen worden uitgedaagd om zelf te proberen. De diverse oplossingen zijn een aanzet tot niveauverhoging 
in de zin van Van Hiele: er is sprake van groeiende abstractie. 
Natuurlijk kan niet elke les op zo’n manier worden uitgevoerd – maar als rode draad, in een vaste regelmaat, 
zou er gestreefd kunnen worden naar een groeiend wiskundig besef. 
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