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Inleiding
Ondanks toenemende aandacht voor professionele schoolculturen waarin docenten vanuit een onderzoekende houding en in
gezamenlijkheid onderwijs ontwikkelen en kennis delen, is een dergelijke cultuur vaak nog geen gemeengoed op scholen. De
professionaliseringsbenadering Lesson Study blijkt een professionele schoolcultuur te kunnen bevorderen, mits relevante
schoolcondities, zoals leiderschap, collegiale ondersteuning en facilitering, in acht worden genomen. Hoe de schoolcultuur en
schoolcondities worden ervaren, blijkt daarnaast samen te hangen met de competentiebeleving van docenten (self-efficacy). In
deze studie wordt nagegaan of het werken met Lesson Study invloed uitoefent op de percepties ten aanzien van de
schoolcultuur en schoolcondities alsmede hun eigen competentiebeleving. Schoolleiders kunnen de resultaten uit deze studie
gebruiken bij het implementeren en borgen van Lesson Study-trajecten op hun school.

Prof. dr. Klaas van Veen

Onderzoeksvraag
In hoeverre beïnvloedt deelname aan Lesson
Study de percepties van docenten t.a.v. de
schoolcultuur en schoolcondities alsmede
hun competentiebeleving (self-efficacy), en
wat is de relatie tussen deze constructen?

Theoretisch kader en methode
Probleem:

Kan leiden tot:

Mogelijk gevolg:

School niet altijd als professionele
schoolcultuur ervaren

Geïsoleerde onderwijspraktijk
(‘eilandjescultuur’)

Afname competentiebeleving
(self-efficacy)

Mogelijke oplossing:

Kan leiden tot:

Mogelijk gevolg:

Mogelijk gevolg:

Ervaren professionele
schoolcultuur

Toename competentiebeleving
(self-efficacy)

Een verbeterd pedagogischdidactisch handelen

Afhankelijk van:

Bijdrage aan praktijk:

Mogelijk gevolg:

Ervaren schoolcondities en
competentiebeleving (selfefficacy)

Bewustwording bij schoolleiders
van belang schoolcontext en
self-efficacy

Succesvolle implementatie en
borging van Lesson Study in de
schoolpraktijk

Deelname aan
Lesson Study

O.a. Patton & Parker, 2017; Bjuland & Mosvold, 2015; Van Driel, Meirink, Van Veen, & Zwart, 2012

Startsituatie
Docenten (N = 60) van
acht vo-scholen

Design: quasi-experimenteel (exploratief)
Instrumenten:

 Ervaren schoolcultuur
 Ervaren schoolcondities
 Ervaren competentiebeleving (self-efficacy)

• Scan ‘School als PLG ’ (Schenke et al., 2015)
•

Originele vragenlijst 11 subschalen, waarvan 10 subschalen in
deze studie (60 items op vijf punt Likert):
• Professionele schoolcultuur:
1. kennisdeling (α = .89)
2. gezamenlijk onderwijs ontwikkelen (α = .80)
3. onderzoekende houding (α = .87)
• Schoolcondities:
4. draagvlak (α = .87)
5. professionele ruimte (α = .84)
6. leiderschap vanuit directie (α = .87)
7. leiderschap vanuit team-/afdelingsleider (α = .92)
8. personeelsbeleid (α = .66)
9. communicatie (α = .87)
10. collegiale ondersteuning (α = .89)

Experimentele groep (n = 40)
•
•
•
•
•




22 vrouwen / 18 mannen
Ervaring: M = 43,5 jaar (SD = 12,6)
Lesgeefervaring: M = 14,4 (SD = 10,8)
Kwalificatie: 18 MEd / 19 BEd / 3 in opleiding
Vak: 19 talen / 14 gamma / 4 bèta / 3 anders
Team: 20 vakspecifiek / 20 interdisciplinair
Gebruik ‘voorbeeldleerlingen’: 32
Procesbegeleider: 26 extern / 14 intern

Interventie:
min. twee cycli Lesson Study (één schooljaar)

Vergelijkbare groepen (independent t-tests)

Controlegroep (n = 20)
•
•
•
•
•

• Nederlandstalige versie (Goei & Schipper, 2016) van de Teachers’
Sense of Self-Efficacy Scale (Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001) met

11 vrouwen / 9 mannen
Ervaring: M = 42,7 jaar (SD = 12,8)
Lesgeefervaring: M = 15,3 (SD = 10,8)
Kwalificatie: 12 MEd / 7 BEd / 1 in opleiding
Vak: 10 talen / 9 gamma / 1 bèta

24 items op negen punt Likert):
1. Leerlingen betrekken (Efficacy in student engagement, α = .75)
2. Instructiestrategieën (Efficacy in instructional strategies α = .79)
3. Klassenmanagement (Efficacy in classroom management, α = .91)

Eindsituatie

• Analyse

 Ervaren schoolcultuur
 Ervaren schoolcondities
 Ervaren competentiebeleving (self-efficacy)

•
•
•

Interventieverschillen: repeated-measures ANOVA
Verschillen binnen groepen: T-tests / Wilcoxon Signed Rank tests
Samenhang variabelen (verschil pre- en posttest): correlaties.

Resultaten
Professionele schoolcultuur

Schoolcondities

Competentiebeleving (self-efficacy)

 Geen significante verschillen tussen groepen
 Geen significante verschillen binnen groepen

 Tussen groepen: (5) professionele ruimte significante verschillend
 Binnen interventiegroep: (5) professionele ruimte en (7) ondersteuning
van team-/afdelingsleiders significant toename.

 Tussen groepen: ‘efficacy in student engagement’ sign. verschillend
 Binnen interventiegroep: alle subschalen significante toename.

Prof. schoolcultuur
Sign.

Self-efficacy

Schoolcondities
Samenhang tussen variabelen (verschil pre- en posttest)
 Merendeel subschalen schoolcultuur en schoolcondities correleren significant
 Geen relaties tussen schoolcultuur/schoolcondities en self-efficacy

Discussie
1.
2.
3.
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Wat zeggen deze resultaten m.b.t. de implementatie van Lesson Studytrajecten op scholen?
Wat zou de rol van schoolleiders kunnen zijn bij het implementeren en
borgen van Lesson Study-trajecten?
Welke vervolganalyses zijn aan te bevelen bij een grotere steekproef (bijv.
op schoolniveau / LS team / vakgebied)? Wat zijn mogelijke hypotheses?

