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Veen, Iris Uffen, Sui Lin Goei, Rijksuniversiteit Groningen; Nellie Verhoef, Universiteit Twente; Marloes 
Hendrickx, Eindhoven School of Education; Perry den Brok, Wageningen University & Research; Anna 
van der Want, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen; Jacobiene Meirink, Universiteit Leiden; Jan 
Vermunt, Eindhoven School of Education (TU/e) 
 
Interactieanalyse / lesson study / professionele leergemeenschap 
 
Abstract 
Professionele leergemeenschappen hebben de potentie om bij te dragen aan het leren van 
docenten, maar de mate waarin leren daadwerkelijk plaats vindt is sterk afhankelijk van de kwaliteit 
van de dialoog tussen docenten. Die kwaliteit wordt onder andere bepaald door de inhoud van de 
gesprekken en de wijze waarop – bijvoorbeeld door de begeleiders - sturing wordt gegeven aan die 
gesprekken. In dit symposium worden vier studies gepresenteerd die de interactie tussen docenten 
onderling, en tussen docenten en begeleiders van professionele leergemeenschappen en lesson 
study groepen onderzoeken. De vraag die centraal staat in het symposium is welke lering we kunnen 
trekken uit deze analyses voor de invulling en begeleiding van Professionele Leergemeenschappen. 
 
Doelstellingen van de sessie 
In professionele leergemeenschappen (PLGs) gaan docenten met elkaar in gesprek over hun 
lespraktijk om deze te optimaliseren. Bij lesson study, een specifieke invulling van een PLG, kiest een 
team docenten gezamenlijk een probleem, ontwerpt een onderzoeksles rondom dat probleem, 
observeert en bespreekt de bevindingen en stelt op basis hiervan de les bij. PLGs hebben de potentie 
om bij te dragen aan het leren van docenten, maar de mate waarin leren daadwerkelijk plaatsvindt is 
sterk afhankelijk van de kwaliteit van de dialoog tussen docenten (zie bv. Horn & Little, 2010). Dit 
symposium heeft als doel om op verschillende manieren de interactie tussen docenten binnen PLGs 
in beeld te brengen. 
 
Overzicht van de presentatie en structuur 
Het symposium bestaat uit vier bijdragen. De eerste twee bijdragen behandelen teacher noticing in 
lesson study-bijeenkomsten. Teacher noticing wijst op het metacognitieve proces waarbij docenten 
het denken en leren van hun leerlingen identificeren, interpreteren en beslissen hoe ze, gebaseerd 
op deze interpretaties, hun onderwijs zodanig gaan aanpassen dat dit denken en leren bevorderd 
wordt (Jacobs, Lamb, & Philipp, 2010; Mason, 2011; Van Es; 2011; Criswell & Krall, 2017). In de 
eerste bijdrage wordt bekeken in welke mate de kwaliteit van teacher noticing verschilt tussen 
docenten in opleiding en ervaren docenten, in de context van twee lesson study teams in een 
lerarenopleiding. De tweede bijdrage kijkt of er een ontwikkeling in het leerproces rondom teacher 
noticing plaatsvindt wanneer er meerdere lesson study-cycli op elkaar volgen. Hiervoor zijn twee 
teams gevolgd die elk twee lesson study-cycli hebben uitgevoerd. 
 
De derde bijdrage geeft een overzicht van onderwerpen die aan bod komen tijdens de gesprekken 
tussen zes PLGs over differentiatie. Hierin wordt het raamwerk gebruikt dat is ontwikkeld door 
Tomlinson et al. (2003), waarbij gekeken wordt naar leerlingkenmerken waarop gedifferentieerd kan 
worden en leskenmerken die aangepast kunnen worden aan deze leerlingkenmerken. De presentatie 
beschrijft welke onderwerpen aan bod komen, geeft een casus van één van de teams over de 
ontwikkeling over zes PLG-sessies en beschrijft ten slotte hoe bepaalde onderwerpen elkaar 
opvolgden in de interactie tussen de docenten. 
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De vierde en laatste bijdrage kiest het perspectief van de begeleider van de professionele 
leergemeenschap, essentieel om de PLG tot bloei te laten komen. Deze bijdrage beschrijft welke 
acties drie verschillende begeleidersduo’s uitvoeren. Deze handelingen worden gekenmerkt in de 
mate van passiviteit of activiteit, die bleek te verschillen tussen de PLG-begeleiders. Er werden zes 
vormen van deze mate gevonden. 
 
Wetenschappelijke betekenis 
Het belang van kijken naar de interactie tussen docenten binnen PLGs wordt breed onderschreven, 
maar er is nog niet veel onderzoek uitgevoerd waaruit conclusies getrokken kunnen worden over de 
effectiviteit van bepaalde soorten interactie. Het voorgestelde symposium wil hieraan bijdragen. 
Bovendien geeft de sessie een breed beeld van en inspiratie voor manieren waarop interactie tussen 
docenten geanalyseerd kan worden. 
 
Individuele bijdrage 1 (symposium): Teacher Noticing van docenten-in-opleiding en hun ervaren 
collega’s tijdens Lesson Study bijeenkomsten 
Trefwoorden: Teacher Noticing – Lesson Study in de lerarenopleiding – kwalitatieve analyse van 
gesprekken 
 
Samenvatting: 
Lesson Study (LS) lijkt een goede leertaak te zijn om teacher noticing bij docenten-in-opleiding (dio’s) 
te bevorderen. Met deze studie wordt meer inzicht verkregen in de mate en kwaliteit van teacher 
noticing tijdens LS in de lerarenopleiding. Daartoe zijn alle LS-gesprekken van vier LS-teams 
geanalyseerd. Elk LS-team bestond uit een dio Nederlands en twee tot drie ervaren docenten 
Nederlands op de stageschool. De onderzoeksvragen waren: wat is de mate en kwaliteit van teacher 
noticing tijdens de LS-gesprekken, zijn er verschillen in de mate en kwaliteit van teacher noticing 
tussen dio’s en meer ervaren docenten Nederlands. En zo ja, welke? De analyses zijn op dit moment 
van schrijven nog niet afgerond. 
 
Inleiding 
Bij de lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen hebben vier studenten Nederlands een LS 
uitgevoerd samen met hun meer ervaren collega’s docenten op hun stageschool. Uit een vorige 
thematische gespreksanalyse van twee van deze LS-teams (Auteurs, nog te publiceren) bleek dat 
tijdens de gesprekken het leren van leerlingen regelmatig aan de orde kwamen, zowel tijdens de 
voorbereiding op als de evaluatie van de onderzoeksles. Of er sprake was van teacher noticing, is niet 
onderzocht. 
 
Theoretisch kader 
Teacher noticing is het metacognitieve proces waarbij docenten het denken en leren van hun 
leerlingen identificeren, interpreteren en beslissen hoe ze, gebaseerd op deze interpretaties, hun 
onderwijs zodanig gaan aanpassen dat dit denken en leren bevorderd wordt (Jacobs et al., 2010; 
Mason, 2011; Van Es; 2011; Weiland Carter & Amador, 2015; Criswell & Krall, 2017). Docenten-in-
opleiding (dio’s) lijken in mindere mate dan ervaren docenten in staat te zijn tot kwalitatief goede 
teacher noticing (Jacobs et al., 2010; Krupa et al, 2017). Teacher noticing kan echter wel worden 
ontwikkeld door lesgeefervaring (Jacobs et al., 2010) of worden getraind tijdens de lerarenopleiding 
(Krupa et al, 2017; Teuscher et al., 2017; Amador & Weiland (2015). 
Lesson Study (LS) lijkt een potentieel goede leertaak te zijn om teacher noticing bij dio’s te 
bevorderen (Weiland Carter & Amador, 2015; Amador & Weiland, 2015; Amador et al., 2017). LS is in 
Nederland een relatief nieuwe professionaliseringsbenadering waarbij een team docenten 
gezamenlijk een leer- of onderwijsprobleem kiest, een onderzoeksles ontwerpt om dat probleem aan 
te pakken, het leren van leerlingen tijdens die les observeert en data verzamelt om dat leren te 
onderzoeken en de les op basis hiervan bijstelt en opnieuw geeft. Naast het observeren van het 
leren van leerlingen vormt het voeren van plannings- en evaluatiegesprekken de kern van LS (De 
Vries et al.; Dudley, 2014). 
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Onderzoeksvraag 
In onderhavige studie worden met een inhoudelijke gespreksanalyse de volgende vragen 
beantwoord: wat is de mate en kwaliteit van teacher noticing tijdens de LS-gesprekken, zijn er 
verschillen in de mate en kwaliteit van teacher noticing tussen dio’s en meer ervaren docenten 
Nederlands. En zo ja, welke? Doel is meer inzicht krijgen in de mate en kwaliteit van teacher noticing 
tijdens LS in de lerarenopleiding. De inzichten kunnen gebruikt worden om het curriculum van de 
lerarenopleiding waarin LS als innovatief onderdeel is opgenomen, te verbeteren. 
 
Methode en resultaten 
Het betreft een kwalitatief onderzoek waarbij negentien LS-gesprekken van vier LS-teams 
Nederlands bestaande uit een docent-in-opleiding en twee tot drie ervaren collega’s op de 
stageschool inhoudelijk worden geanalyseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bestaande 
analyse-instrumenten (Van Es, 2011; Amador & Weiland, 2015; Choy et al., 2017; Krupa e.a., 2017). 
De analyses zijn op dit moment nog niet afgerond. Resultaten zullen beschikbaar zijn tijdens de ORD. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Interactie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van docentprofessionalisering. In ditpaper staat 
de analyse van die interacties centraal, wat maakt dat dit onderzoek past binnen de divisie. Door te 
bekijken hoe dio’s verschillen van ervaren docenten beoogt dit onderzoek bij te dragen aan het 
congresthema. 
 
Individuele bijdrage 2 (symposium): De vorming van professionele dialoog gedurende meerdere 
Lesson Study-cycli 
Trefwoorden: professionele dialoog, gespreksanalyse, teacher noticing, exploratieve 
gespreksvoering 
 
Professionele ontwikkeling van docenten gebeurt wanneer zij hun bestaande routines en 
opvattingen rond leren en onderwijzen verrijken of deze in een ander licht plaatsen (Chokshi & 
Fernandez, 2004). De professionele dialoog die docenten met collega’s voeren kan een essentiële 
bijdrage leveren aan dit leerproces (Avalos, 2011; Horn & Kane, 2015). 
Lesson study (LS) is een benadering voor professionele ontwikkeling die kaders biedt om deze 
professionele dialoog vorm te geven, door docenten in de gelegenheid te stellen een eigen 
onderwijs- of leerprobleem vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en te begrijpen naast 
de eigen routines en opvattingen rondom dit probleem (de Vries & Uffen, 2018). LS kent een aantal 
praktische stappen, waarvan één unieke fase is dat docenten een ‘onderzoeksles’ ontwerpen 
waarmee zij het leren van leerlingen ‘live’ kunnen onderzoeken (Dudley, 2013). 
Om optimaal te leren van LS is het niet alleen belangrijk dat de stappen van LS worden uitgevoerd, 
maar vooral hoe deze stappen worden uitgevoerd. Door het in kaart brengen van kenmerken van de 
dialoog kun je meer zicht krijgen op de leerprocessen die docenten tijdens LS doormaken (Dudley, 
2013; Lee Bae et al., 2016; Vrikki, Warwick, Vermunt, Mercer & van Halem, 2017). Onderzoek naar 
professionele dialoog en bijbehorende methoden staat nog in de kinderschoenen. In het verlengde 
daarvan is nog onduidelijk hoe de professionele dialoog kan groeien door aan meerdere LS-cycli deel 
te nemen. Onze onderzoeksvraag in deze studie is of en hoe de professionele dialoog gegroeid is 
tijdens de tweede LS-cyclus ten opzichte van de eerste LS-cyclus. 
In deze studie maken we gebruik van verschillende bestaande codeerschema’s om (de groei van) de 
dialoog in kaart te brengen van de gesprekken over de onderzoeksles van de eerste en twee LS-
cyclus (o.a. Dudley, 2013; Lee Bea, Hayes, Seitz, O’Connor, & DiStefano, 2016). Vier vakoverstijgende 
LS-teams op één vmbo-school participeren in dit onderzoek. In de analyse is expliciet aandacht voor 
de mate van gezamenlijkheid in de lijn van redeneren (van Kruiningen, 2013), de mate van 
exploratieve gespreksvoering (Mercer, 1995) en de mate van teacher noticing tijdens de dialoog 
(Jacobs et al., 2010). Deze dialoogkenmerken geven concrete aanwijzingen dat het docenten lukt 
voorbij de eigen routines en opvattingen te kijken en te leren door nieuwe perspectieven uit te 
diepen en te begrijpen. 
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Voorlopige resultaten van de eerste LS-cycli laten zien dat er nog weinig sprake is van gezamenlijke 
en exploratieve gesprekvoering, en dat ook teacher noticing weinig gebeurt. Docenten delen 
overwegend hun eigen opvattingen en routines zonder deze van elkaar te exploreren. Observaties bij 
de leerlingen worden overwegend ingezet om de eigen opvattingen en routines te bevestigen. De 
tweede LS-cycli worden op moment van schrijven uitgevoerd op de school. 
Deze studie poogt concreet te maken welke concrete dialoogkenmerken het leerproces van 
docenten ondersteunen en hoe dit groei tijdens LS. Naast dat dit onderzoekers kan helpen in 
analyseren, helpt dit LS-begeleiders om te kunnen signaleren wat er gebeurt in het team dat zij 
begeleiden waardoor zij gerichter kunnen interveniëren in de dialoog. 
 
Individuele bijdrage 3 (symposium): Over welke aspecten van differentiatie praten docenten in 
Professionele Leergemeenschappen? 
Trefwoorden: professionele leergemeenschappen, differentiatie, interacties, observatie-instrument 
 
Samenvatting 
Deze exploratieve studie brengt interacties tussen docenten in kaart, in de context van PLG’s over 
differentiatie. Om te onderzoeken welke leerling- en leskenmerken van differentiatie in de interactie 
tussen docenten aan bod kwamen, is het Tomlinson et al. (2003) raamwerk gebruikt. Transcripten 
van 17 bijeenkomsten van zes PLG’s werden gecodeerd. Over het algemeen waren de docenten 
inhoudelijk bezig met differentiatie en spraken zij over leerling- en leskenmerken. Sequentiële 
analyse liet zien dat docenten voorkennis en leerprofiel van leerlingen vaak koppelden aan het 
proces van de les en interesse van de leerlingen vaak aan de inhoud van de les. Het uiteindelijke doel 
is met sequentiële analyses (in)effectieve interactiepatronen te identificeren. 
 
Inleiding 
De kwaliteit van de interactie tussen docenten is van essentieel belang voor de effectiviteit van PLG’s 
(Horn & Little, 2010). In deze exploratieve studie worden interacties tussen docenten in kaart 
gebracht, in de context van PLG’s over differentiatie. Het uiteindelijke doel is met sequentiële 
analyses (in)effectieve interactiepatronen te identificeren. 
 
Theoretisch kader 
Andere soortgelijke onderzoeken zijn vooral case studies die op kwalitatieve wijze de interactie 
tussen docenten in teams analyseren (bv. Boschman et al., 2015; Dobie & Anderson, 2015). In deze 
onderzoeken worden codes toegekend aan bijvoorbeeld events of individuele beurten. Om de 
interactie tussen docenten in kaart te brengen werd in deze studie het framework voor differentiatie 
zoals ontwikkeld door Tomlinson et al. (2003) gebruikt. Hierin worden drie leerlingkenmerken 
onderscheiden waarop een docent kan differentiëren: voorkennis, interesse en leerprofiel. 
Daarnaast zijn er vier leskenmerken waarin gedifferentieerd wordt: inhoud, proces, toetsing en 
klimaat. 
 
Onderzoeksvraag 
Welke leerling- en leskenmerken komen aan bod wanneer docenten over differentiatie spreken en 
hoe worden deze gekoppeld? 
 
Methode 
Van zes PLGs, waarin vmbo-docenten werkten aan differentiatie, werden 17 bijeenkomsten 
opgenomen. Met een codeerschema werden individuele beurten of segmenten daarbinnen gescoord 
op onderwerpen die aan bod kwamen. Cohen’s kappa varieerde tussen 0,7 en 0,9. Er werden 
frequenties berekend van de codes. Daarnaast is gekeken naar sequenties van codes. 
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Resultaten en conclusies 
Tabel 1 geeft de codes uit het codeerschema weer, en hoe vaak deze voorkwamen. De vaakst 
voorkomende codes waren differentiatie, de taak, lesgeven en off-topic. Het leerlingkenmerk dat het 
meest aan bod kwam was voorkennis. Bij de leskenmerken werd veel gesproken over toetsing, 
inhoud en proces en nauwelijks over klimaat. 
 
 
Tabel 1 Het definitieve codeerschema met de frequenties en percentages per code 

 
 
 
Tabel 2 geeft de percentages weer van de codes, van zes bijeenkomsten van één groep, om te 
bekijken hoe het verloop van onderwerpen over verschillende bijeenkomsten was. Deze groep was 
veel bezig met de taak, voornamelijk in de eerste en laatste bijeenkomst. Ook was deze groep veel 
bezig met differentiatie in het algemeen. In bijeenkomst 4 was toetsing een belangrijk onderwerp. In 
bijeenkomst 5 ging het meer over de inhoud. In de laatste bijeenkomst was voorkennis het 
belangrijkste onderwerp. 
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Tabel 2 Percentages van toegekende codes verspreid over de zes PLG-bijeenkomsten van één groep  
 

 
 
Tabel 3 geeft een overzicht van sequenties in de codes. Algemene zaken volgden vaak op zichzelf. De 
specifiekere codes voor de leerling- en leskenmerken wisselden elkaar af en werden vaak gevolgd 
door de differentiatiecode. In de koppeling tussen de leerling- en leskenmerken valt op dat bij 
voorkennis voornamelijk de koppeling werd gemaakt met proces, bij interesse vooral met inhoud, en 
bij leerprofiel vaker met proces. Toetsing werd het vaakst gekoppeld aan voorkennis. 
In het vervolg van dit onderzoek willen we de codes analyseren met Orbital Decomposition 
(Guastello et al., 1998) om zo interactiepatronen te exploreren. Een andere vervolgstap is het 
analyseren van dialooghandelingen, zoals vragenstellen. 
 
Tabel 3 Percentages van sequenties in de codes 
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Aansluiting bij thema 
Interactie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van docentprofessionalisering. In het 
voorgestelde paper staat de analyse van die interacties centraal, wat maakt dat dit onderzoek goed 
past binnen de divisie. Door deze interacties op een sequentiële manier te analyseren, beoogt dit 
onderzoek bij te dragen aan het congresthema. 
 
Individuele bijdrage 4 (symposium): PLG-begeleiders in actie 
Trefwoorden: Professionele leergemeenschap, Rol van de begeleider, Activiteit versus passiviteit 
 
Samenvatting 
Begeleiders van professionele leergemeenschappen (PLG’s) spelen een cruciale rol in het succes van 
de PLG en de opbrengsten van deelnemers. Welke acties/handelingen de PLG-begeleider dient te 
ondernemen om dit te bereiken is nog onbekend. Inzicht in de specifieke acties die PLG-begeleiders 
ondernemen, ontbreekt. Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke acties/handelingen 
PLG-begeleiders ondernemen en hoe die acties kunnen worden gekarakteriseerd in mate van 
passiviteit of activiteit. PLG-bijeenkomsten van 3 PLG’s zijn gedurende een jaar opgenomen op video 
en getranscribeerd om de acties/handelingen van de PLG-begeleiders in beeld te brengen en te 
karakteriseren. De resultaten laten zien dat PLG-begeleiders voornamelijk uitleggen, monitoren en 
discussieren en tijd bewaken waarbij 6 soorten van passiviteit/activiteit worden onderscheiden. 
 
Inleiding 
Begeleiders van professionele leergemeenschappen (PLG’s) spelen een cruciale rol in het succes van 
de PLG en de opbrengsten van deelnemers. Welke acties/handelingen de PLG-begeleider dient te 
ondernemen om dit te bereiken is nog onbekend. Inzicht in de specifieke acties die PLG-begeleiders 
ondernemen, ontbreekt. 
 
Onderzoeksdoel 
Het doel van deze studie is om te onderzoeken welke acties/handelingen PLG begeleiders 
ondernemen en hoe die acties kunnen worden gekarakteriseerd in mate van passiviteit of activiteit. 
 
Context 
Drie duo’s van PLG-begeleider (n=6) begeleidden in het schooljaar 2015-2016 drie PLG’s met elk 12 
deelnemers (vo-docenten). Het thema van de PLG was ‘inductie van startende leraren’ en gedurende 
een jaar waren er maandelijks bijeenkomsten. 
 
Theoretisch kader 
Eerder onderzoek laat zien dat een PLG-begeleider een inhoudelijke en procesmatige rol heeft 
(Binkhorst, Handelzalts, Poortman, & van Joolingen, 2015). Een PLG-begeleider kan ondersteuning 
bieden door ‘just-in-time’-support leveren (Huizinga, 2014). Hoe dat er specifiek uitziet is echter 
onbekend. 
 
Onderzoeksvraag 
De onderzoeksvraag luidt: welke acties/handelingen ondernemen PLG begeleiders en hoe kunnen 
die acties/handelingen worden gekarakteriseerd in mate van passiviteit of activiteit van de PLG-
begeleider? 
 
Onderzoeksmethode 
Alle bijeenkomsten zijn opgenomen op video (90 uur opnames) om de acties van de PLG-begeleiders 
in beeld te brengen. Om de mate van passiviteit of activiteit van de handelingen van PLG-begeleiders 
aan te geven, zijn de hoorbare dialogen van de video-opnames tussen PLG begeleiders en PLG 
deelnemers getranscribeerd en vervolgens geanalyseerd. 
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Resultaten en onderbouwde conclusies 
De resultaten laten zien dat PLG-begeleiders voornamelijk de volgende acties ondernemen: 1) 
uitleggen opdrachten/werkvormen, 2) monitoren opdrachten, 3) discussiëren met deelnemers, 4) 
time management. De mate van passiviteit of activiteit van de PGL-begeleider verschilde sterk tussen 
de PLG begeleiders waarbij 6 soorten van passiviteit/activiteit konden worden onderscheiden 
(Passive-absent, Passive-waiting, Passive-Active, Active -following , Active-reactive , Active-leading, 
Active-proactive). 
 
Wetenschappelijke en praktische betekenis 
Deze studie is van wetenschappelijke betekenis en vernieuwend voor onderzoek naar PLG’s (waar 
nog weinig wordt gekeken naar de specifieke handelingen van de PLG-begeleider). Voor de praktijk 
geeft deze studie op microniveau handvatten en inzicht in eigen handelen voor PLG-begeleider om 
succesvol een PLG te begeleiden. 
 
Aansluiting bij het congresthema of divisie 
Interactie wordt gezien als een belangrijk onderdeel van docentprofessionalisering. In het 
voorgestelde paper staat de analyse van die interacties centraal, wat maakt dat dit onderzoek goed 
past binnen de divisie. Door hierbij de focus te leggen op de begeleider van de PLG’s beoogt dit 
onderzoek bij te dragen aan het congresthema. 
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