
Japanse kinderen blijken goed 

te presteren op het gebied van 

rekenen-wiskunde in vergelij-

kende tests. Over de oorzaken 

daarvan bestaan verschillende 

meningen, maar Henk Logten-

berg is van mening dat het 

fenomeen Lesson Study in 

belangrijke mate bijdraagt aan 

deze goed prestaties. Tijdens 

een studiereis naar de Ver-

enigde Staten zag hij de Lesson 

Study in de praktijk.

In november 2011 was ik tijdens een 
studiereis naar de VS op bezoek bij de 
Greenwich Japanese School, Connecti-
cut,  waar ik enkele succesvolle elemen-
ten van Lesson Study en het Japanse 
flow-principe van de rekenwiskunde di-
dactiek in de praktijk zag.  Ik vroeg me af 
of deze aanpak ook kansen kan bieden 
voor de versterking van het Nederland-
se rekenwiskunde onderwijs.

Lesson Study
In de Verenigde Staten wordt het con-
cept van Lesson Study naar Japans voor-
beeld ingezet als professionaliseringsin-
strument voor leraren. Hiermee hoopt 
men  de tegenvallende rekenwiskunde 
prestaties bij leerlingen in primary edu-
cation (basisschool) en secondary edu-
cation (voortgezet onderwijs) te verbe-
teren. Uit onderzoek2 blijkt dat Lesson 
Study een bijdrage levert aan de verster-
king en verandering van de competen-
ties van leraren én aan de verhoging van 
de leeropbrengsten van leerlingen over 
langere tijd.3

Hoewel er verschillende variaties zijn 
staan een cyclisch planmatige aanpak, 
de onderzoekende houding van de le-

raar en het werken met data altijd cen-
traal.

Bij Lesson Study kiest en bestudeert  
een team  (bijvoorbeeld een team van 
collega’s op een school) een speci-
fiek domein of item binnen rekenen-
wiskunde. Gezamenlijk wordt de les 
voorbereid (plan), waarbij de nadruk 
ligt op de rekenwiskunde instructie. 
Eén van de Lesson Study Teamleden 
voert de les uit (do). Het Lesson Study 
Team en andere collega’s observeren de 
les en noteren daarbij de antwoorden/
reacties van de leerlingen (research les-
son). deze antwoorden zijn de basis 
voor het reflectiemoment (post-Lesson 
Study-sessions), waarbij volgens een 
vastgesteld protocol het Team in ge-
sprek gaat met de andere collega’s over 
de opzet, uitvoering en keuzes die bij 
de uitwerking van de les zijn gemaakt. 
Een onafhankelijk deskundige vat aan 
het einde van de sessie de opbrengsten 
en essentie van het reflectiemoment sa-
men. Vervolgens past het Team de les 
aan volgens de verworven inzichten en 
wordt deze opnieuw (door een andere 
leraar of in een andere klas) uitgevoerd.  

een les is als een snel stromende rivier1

Flow tijdens Japanse rekenwiskundelessen

4. Reflect 1. Study

2. Plan
3. Do
research
lesson

1. Lesson Study cyclus
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een les is als een snel stromende rivier1

Ten slotte worden in een tweede reflec-
tiemoment de eindopbrengsten van de 
succesvolle instructies vastgelegd. In Ja-
pan worden deze eindopbrengsten ge-
bruikt voor de ontwikkeling van nieuwe 
rekenwiskunde boeken.

In dit artikel ligt de focus op het derde 
principe uit de bovenstaande lijst. Bij 
flow in de Japanse rekenwiskundeles-
sen gaat het vooral om het diepere 
niveau van flow: de ontwikkeling en 
groei van leerlingen naar rekenwis-
kunde concepten vanuit kennis en 
ideeën die ze al kennen en begrijpen. 

de diepere flow kan door leraren gecre-
eerd worden door: (1) de voorkennis van 
de leerlingen goed in te schatten; (2) te 
anticiperen op het denken van de leerlin-
gen; (3) door leerlingen via een natuur-
lijke weg te leiden naar de ‘big ideas’ van 
een rekenwiskundeles, dat wil zeggen 
via een natuurlijk pad leiden naar de 
logica in het rekenen-wiskunde. Bijvoor-
beeld acht dozen van tien eieren kun je 
uittekenen en schrijven als 10 + 10 + 10 
+ 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 80, maar ook 
verkort noteren als 8 x 10. door deze 
bewerkingsnotatie kun je ook andere 
soortgelijke opdrachten noteren.

Greenwich japanese 

2. Greenwich Japanese School

Sinds een achttal jaren werk ik op het ge-
bied van rekenen-wiskunde samen met 
de William Paterson University in Wayne 
(NJ), waarvan de laatste vijf jaar meer 
specifiek met het Center for Lesson 
Study van Professor Makoto Yoshida.  
(www.wpunj.edu/coe/lessonstudy)
Jaarlijks organiseert het Center for 
Lesson Study een nationale conferen-
tie, waarbij tijdens een ‘Open house’ 
op twee gastscholen Lesson Study 
b ijeenkomsten worden georganiseerd. 
Eén van de vaste gastscholen is de 
Greenwich Japanese School (GWJS) 
in Greenwich, Connecticut (www.gwjs.
org/). deze school heeft naar Japans 
voorbeeld Lesson Study systematisch 
in de professionalisering voor leraren 
opgenomen. 
Tijdens het open huis is het mogelijk 
om alle klassen te bezoeken – waar veel-
al op speciaal verzoek van ons rekenwis-
kundelessen worden gegeven – en deel 
te nemen aan de uitvoering (do) en in-
teractieve reflectie (reflect) van het door 
het Lesson Study Team voorbereide les-
sen (study en plan). Ik bezocht een re-
kenwiskunde les in de 2nd grade (groep 
4) en de uitvoering en reflectie op een  

japanse principes bij rekenen-wiskunde 

6 principes die het Japanse reken-
wiskunde onderwijs kenmerken3:

1.  Intellectuele betrokkenheid van 
de leerlingen: kwalitatief hoge 
rekenwiskunde instructie maakt 
een koppeling tussen intellectu-
ele betrokkenheid van de leerlin-
gen en belangrijke rekenwiskun-
de aspecten.

2.  Stellen van doelen: een ideale re-
kenwiskundeles wordt gestuurd 
door expliciete en specifieke doe-
len voor de motivatie, de presta-
tie en de begripsvorming van de 
leerling.

3.  Flow: de ideale rekenwiskundeles 
heeft als vertrekpunt een vraag 
of een probleemstelling die door 
leerling als een probleem wordt 
ervaren. door de intellectuele be-
trokkenheid van de leerling met 
het probleem en het voortbouwen 
op de voorkennis van de leerling 
wordt de leerling ondersteund in 

het verkrijgen van inzicht in ‘big 
math ideas’.

4.  Eenheidsprincipe: een rekenwis-
kunde les past in het framewerk 
van voorgaande en toekomstige 
rekenwiskundelessen, een blok 
van rekenwiskundelessen en in 
de rekenwiskundelessen van ver-
schillende klassen.

5.  Adaptieve instructie: hoog gekwa-
lificeerde rekenwiskunde instruc-
tie houdt in dat alle leerlingen 
betrokken zijn bij het rekenen-
wiskunde in de les en dat alle 
leerlingen geschikte uitdagingen 
krijgen die passen bij het huidige 
rekenwiskunde niveau van die 
leerling.

6.  Voorbereiding: hoog gekwalifi-
ceerde rekenwiskunde instructie 
vraagt om een goed doordachte 
lesvoorbereiding waarin alle 
voor gaande principes met elkaar 
verbonden worden.
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rekenwiskundeles in grade 3 (groep 5), 
met de wetenschap dat al deze leerlin-
gen 7 maanden onderwijs hebben ge-
had in hun leerjaar én dat ik te maken 
heb met ‘bovenpresteerders’.

Second grade - groep 4
Als ik binnenkom zie ik ongeveer 25 
Japanse leerlingen in een soort ronde 
theateropstelling zitten met een Japanse 
leraar die gekleed is in een Barcelona 
shirt, waar achterop de naam van Messi 
prijkt. Messi is de razendsnelle spits die 
in 2012 voor de derde keer op rij is uit-
geroepen tot de beste voetbalspits ter 
wereld. Eén van de leerlingen gaat achter 
haar stoel staan en vraagt aan de leraar 
of hij de klas les wil geven. daarna be-
gint de leraar een blad uit te delen waar-
op een honderdtal kale tafelsommen 
van de tafel 1 tot en met 10 kris kras door 
elkaar staan (afbeelding 3).

3. 100 tafelsommen

de leerlingen krijgen drie minuten de 
tijd om deze sommen te maken (wij 
kunnen deze les volgen, omdat de leraar 
tussendoor in het Engels ‘ondertitelt’ 
wat er gebeurt). Ik zie 25 leerlingen in 
een daverend tempo binnen 3 minuten 
deze sommen maken. de leraar slalomt 
pijlsnel tussen de rijen door en spoort de 
leerlingen aan om vooral tempo te ma-
ken. ‘Amazing’ hoor ik mijn Amerikaan-
se collega’s zeggen. Na drie minuten 
kijken de leerlingen de opdrachten zelf 
na, zetten een prachtige krul door het ei-
gen werk, dat nagenoeg door alle leerlin-
gen foutloos is gemaakt en bergen het 
blad netjes op in de eigen portfoliomap. 
Zelf temper ik mijn enthousiasme een 

beetje, want ik weet dat een goede auto-
matiseringsoefening gekenmerkt wordt 
door een hoog tempo. Maar deze groep 
4 leerlingen beheersen alle tafels tot 10 
al na 7 maanden onderwijs in groep 4. 

instructie
Tot mijn verbazing zet  deze flow van de 
‘swiftly floating river’ zich in de instruc-
tie voort. de leraar laat op een groot vel 
papier, dat hij met magneetjes aan het 
bord hangt, een soort piramide van zes 
bakstenen zien, waarop op de onderste 
drie stenen het getal 2 staat (zie afbeel-
ding 4).  

4.  Getalpiramide

Hij vertelt over het optellen van het ge-
tal van de baksteen linksonder met het 
getal van de middelste steen en van de 
getallen van de middelste steen en de 
steen rechtsonder. de optellingen zijn 
snel door de leerlingen gemaakt. Zon-
der eigenlijk iets te zeggen schrijven de 
leerlingen de uitkomst van de eindoptel-
ling (8) al op het eigen blad  dat ze heb-
ben gekregen. Vervolgens maken alle 
leerlingen een zelfde type opgave met 
het getal 5. de leraar legt daarbij een 
verbinding tussen optellen en de tafels 
(activeren van de voorkennis). daarna 
wordt de sprong gemaakt naar het op-
tellen bij de piramide waarbij getallen tot 

100 worden gebruikt (eerst met getallen 
die dicht bij elkaar liggen en daarna met 
meer verspreide getallen). Naast de 
p iramide staan op het eigen blad van de 
leerlingen drie lege vakjes die de leerlin-
gen als kladblaadje bij dit cijferend reke-
nen mogen gebruiken (afbeelding 5).
Vervolgens hangt de leraar een derde 
vel op waarbij op de onderste rij twee 
getallen zijn ingevuld en één getal op 
de tweede rij (zie afbeelding 6). 

6. Getalpiramide met optellen en 
aftrekken

Hij nodigt de leerlingen uit om de pira-
mide verder af te maken, waarbij de uit-
werkingen in de hokken er naast moe-
ten worden geschreven. Ik zie aan de 
gezichten van enkele leerlingen, dat ze 
even verbaasd zijn. Ik hoor ze denken: 
‘Hoe kan dit nou, het getal linksonder 
ontbreekt, dan kun je toch niet optellen’. 
‘Maar ik heb niet gezegd dat je alleen 
mag optellen …’, zegt de leraar. Aan een 
half woord blijken de meeste leerlingen 
genoeg te hebben, want ik zie dat de 
leerlingen de aftreksom 34 – 16 begin-
nen te maken. de leraar had al geantici-
peerd op deze reacties en had als onder-
steuning voor de hint gekozen! Maar hij 
blijkt ook al geanticipeerd te hebben op 
het feit dat niet iedere leerling direct de  
systematiek van de inverse in de gaten 

heeft. daarom geeft hij de 
leerlingen de opdracht om 
met het ‘schoudermaatje’ te 
overleggen en aan elkaar te 
vertellen hoe ze de sommen 
oplossen.
Nadat de leraar de getal-
piramide met één laag heeft 
opgehoogd krijgen de leer-
lingen de opdracht om de 
ontbrekende getallen in de 
getalpiramide van vier hoog 
op te lossen. Na een paar 
minuten laat hij de leerlingen 5. Getalpiramide met bewerkingen
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snel kris kras door de klas langs de uit-
komsten van de andere leerlingen lopen 
om de oplossingen van de medeleerlin-
gen te kunnen bestuderen. de leraar is 
er nog niet zeker van of alle leerlingen 
de opdrachten kunnen maken. daarom 
biedt hij alle leerlingen de kans om bij 
de medeleerlingen andere oplossings-
manieren te ontdekken. Ondertussen 
zie ik hoe hij de inhoud van de les con-
strueert met behulp van de vellen papier 
en de leerlingen laat ontdekken hoe ze 
met optellen en aftrekken deze opdrach-
ten kunnen oplossen. Wat ik nog veel 
belangrijker vind, is hoe hij door active-
ring van voorkennis en de weg van de 
geleide heruitvinding leerlingen in een 
flow laat doorgroeien naar het ‘big idea’ 
van de inverse relatie tussen optellen en 
aftrekken.

Third grade - groep 5
Voor de uitvoering en nabespreking van 
de Lesson Study uit groep 5 zitten we 
vanwege de grootte van de groep (26 
leerlingen en ongeveer 50 deelnemers 
van de conferentie) in de bibliotheek. 
Bij de uitvoering (do) en de reflectie 
(reflect) ontvangen we via een kleine 
draagbare radio simultane vertaling in 
het Engels. Voordat we de les observe-
ren bestuderen we het uitgeschreven 
lesplan, waarin verwoord staan: 
1.  de achtergrondinformatie van de stu-

denten (gemiddelde score van deze 
groep bij Japanse nationale rekentes-
ten is 84,4%, terwijl de gemiddelde 
score in Japan 71,1% is; het probleem 
bij deze leerlingen is, dat ze té snel 
een probleem willen oplossen, zonder 
volledig begrip van het probleem te 
hebben).

2.  Rekenwiskunde probleem: het gaat 
in deze les om een zogenaamd ‘ueki-
zan’ (boomplant) bewerking, waarbij 
het draait om de relatie tussen inter-
val (gelijke tussenliggende ruimten) 
en het aantal intervallen. dit moet in 
een diagram en een vergelijking uitge-
werkt worden.

3.  de focus op het ‘onderwijzen’ van de 
leerstof zelf, waarbij de leerlingen fou-
ten mogen maken, maar de attitude 
moeten hebben, dat ze het probleem 
willen begrijpen en willen oplossen.

Uitgangspunt bij deze les is het reken-
wiskunde probleem: ‘We gaan een sla-
lom parcours uitzetten voor een basket-
ball dribbel race. Er staan acht pylonen. 
de afstand tussen de pylonen is overal 
gelijk en bedraagt 4 meter. Wat is de af-
stand in meters tussen de eerste en de 
laatste pylon?’
Nadat Mr. Takashi Tsuno de situatie op 
het bord geschetst heeft nodigt hij de 
leerlingen uit om in groepen dit pro-
bleem met elkaar op te oplossen. Ze 
moeten hierbij tekenen en daarna de 
grafische voorstelling in een bewerking 
noteren (afbeelding 7). 

7. Dribbelrace opdracht

Observeren
We mogen tijdens de uitwerking tussen 
de rijen van werkende leerlingen door-
lopen. Maar we moeten de interactie 
met de leerlingen tot een minimum be-
perken, zodat we authentieke gegevens 
verzamelen.
Na de les is er de reflectie. Een gespreks-
leider leidt de sessie en geeft de leraar 
de gelegenheid om zijn indrukken van 
de les te verwoorden en aan te geven 
welke keuzes hij tijdens de les heeft ge-
maakt (afbeelding 8).

8. Reflectie

Omdat de leraar de les niet alléén heeft 
voorbereid is het hele Lesson Study 
Team verantwoordelijk voor de les. Op 
het reflection-protocol staat uitdruk-
kelijk aangegeven om op basis van je 
eigen gegevens een constructieve bij-
drage te leveren aan de reflectie op de 
les. Er ontstaat een mooie dialoog over 
de verbinding tussen de grafische voor-
stellingen van de leerlingen, de link naar 
de getallenlijn en de dubbele getallenlijn 
(verhoudingstabel) en de uiteindelijke 
notatie van 7 x 4. Aan het einde van de 
sessie vat een erkende deskundige in 
het vakgebied de input samen, geeft zijn 
commentaar daarop en geeft aanwijzin-
gen voor het reviseren van de les.

Conclusie
Op basis van mijn ervaringen met Les-
son Study staan de hoogwaardige vakin-
houdelijke expertise én de verdiepende 
inhoudelijke flow van de Japanse reken-
wiskundelessen, waarmee leerlingen 
kunnen doorgroeien naar big ideas, 
borg voor de hoge prestaties van de Ja-
panse leerlingen.
Met een tas vol ideeën over Lesson 
Study vlieg ik een paar dagen later huis-
waarts. Het zal wel door de luchtstroom 
van het vliegtuig zijn geweest waardoor 
ik op de terugweg al snel nieuwe plan-
nen voor de implementatie van Lesson 
Study in het Nederlandse onderwijs op 
papier heb te staan. Maar het kan na-
tuurlijk ook iets anders zijn geweest…

Henk Logtenberg is rekenexpert en senior-
consultant bij CPS Onderwijsontwikkeling 
en advies.
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