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Wat is Lesson Study 

Lesson Study is een methodiek van in de 
school opleiden/trainen, waarbij leraren van 
elkaar leren door bijeenkomsten voor, tijdens, 
en na lesuitvoeringen (Ishii, 2018). Groepen 
leraren bereiden samen een les voor, komen bij 
de uitvoering bij elkaar in de les kijken, 
bespreken dit samen na en stellen vast wat dit 
voor het vakgebied in de school betreft. Lesson 
Study kan zowel bij inhoudelijke vakken (taal, 
begrijpend lezen, zaakvakken) als bij 
themagerichte onderwerpen ingezet worden 
(differentiatie, klassenmanagement etc.) 

Lesson Study-cyclus 

De Marnix Academie Lesson Study-cyclus 
(MALS) is binnen de Marnix Academie 
ontwikkeld. Het onderscheidt zich van andere 
cycli, doordat de les – naar Japans voorbeeld - 
maar één keer wordt uitgevoerd. Na het 
vaststellen van de doelen wordt het onderwerp 
via bronnenonderzoek onderzocht en wordt de 
les gezamenlijk ontworpen. Vervolgens voert 
één leerkracht de les uit en observeren de 
collega’s. de uitgevoerde les. Speciale 
aandacht kan hierbij uitgaan naar de 
leerstofinhoudelijke en vakdidactische keuzes 
die van te voren gemaakt zijn en hoe de 
leerlingen hierop reageren. Het gaat hierbij niet 
om de uitvoerende leerkracht, maar om de 
keuzes die van te voren samen door de groep 
leraren zijn gemaakt. De uitkomsten van de 
nabespreking worden gedeeld met de collega’s 
en kúnnen het vertrekpunt zijn van een nieuwe 
cyclus. 

Uitvoering 
Een Lesson Study traject bestaat uit drie 
ronden in een jaar. Elke ronde bestaat uit twee 
uur voorbereiding, één uur uitvoering (met 
observatie) en één uur nabespreking. Het kost 

een leerkracht in principe 12 uur per cursusjaar. 
(afhankelijk van de thematiek kúnnen dit ook 
meer zijn). Lesson Study blijkt naast de 
inhoudelijke lesstof en vakdidactiek een boost 
te leveren aan de team- en schoolontwikkeling 
in een school. 

 

 
Figuur 1: Marnix Academie Lesson Study 

Ervaringen 
Lesson Study blijkt in de praktijk een boost te 
kúnnen leveren aan de team- en 
schoolontwikkeling in een school. Scholen 
geven aan:  

‘Sinds lange tijd is er weer beweging in de school’  

‘Leraren gaan inhoudelijk in dialoog met elkaar’  

‘Wat een veilige manier om met elkaar te leren’ 

De Marnix Academie heeft ruime ervaring 
opgedaan met Lesson Study binnen het PO en 
VO. Scholen in Den Haag, Apeldoorn, Utrecht, 
Rhoon etc. geven als feedback dat met Lesson 
Study een school in beweging komt. 
 

Geïnteresseerd? Meer informatie over Lesson 
Study en de Marnix Academie kunt u vinden op 
de Website van het MOC bij het onderdeel: 
marnixonderwijscentrum.nl/lesson-study  
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