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HOI!
Leuk dat we je interesse hebben gewekt! In dit 
professionaliseringstraject ga je samen met collega’s 
onderzoeken hoe je maatschappelijke thema’s bij je bètales 
kunt betrekken en hoe je met behulp van formatief handelen 
je leerlingen kan ondersteunen in de ontwikkeling van hun 
burgerschapschapsvaardigheden.

In deze informatiebrochure vind je meer informatie over wat 
het traject precies inhoudt, uitleg over praktische zaken en 
antwoorden op veelgestelde vragen. Wil je je groep aanmelden, 
vul dan vóór 25 april ‘23 dit formulier in. Heb je een andere 
specifieke vraag, stuur dan gerust een mailtje.

Dit professionaliseringstraject is tevens onderdeel van het 
promotieonderzoek van Ilse Maessen en is daarmee verbonden 
aan de Eindhoven School of Education van de Technische 
Universiteit Eindhoven.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnk4S_v5U3wY9yBlmNmAm-SYzmGF2GbTr2igUuYvT-Ey_Aw/viewform?usp=sf_link
mailto:i.r.c.maessen%40tue.nl?subject=Vraag%20professionaliseringstraject%20formatief%20handelen%20in%20SSI%20lessen


WAT GA JE DOEN?
In dit traject ga jij samen met jouw bètacollega’s 
onderzoeken hoe je met behulp van formatief handelen je 
leerlingen kan ondersteunen bij het ontwikkelen van hun 
burgerschapsvaardigheden. Deze vaardigheden zijn ontzettend 
belangrijk om nu en later actief mee te kunnen draaien in de 
samenleving. 

Voor formatief handelen gebruiken we in dit traject de definitie 
van Black & Wiliam (2009): “Alle activiteiten die leerlingen en 
docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te 
brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen 
te maken over vervolgstappen.”.

Leerlingen ontwikkelen de burgerschapsvaardigheden aan 
de hand van Socio-Scientific Issues. Socio-Scientific Issues 
zijn maatschappelijke vraagstukken met een relatie tot de 
bètawetenschappen zoals klimaatverandering, vaccinatie of de 
energieproblematiek. 

Samen onderzoeken jij en je collega’s bijvoorbeeld hoe 
je leerlingen kan begeleiden bij het interpreteren van 
(wetenschappelijke) informatie, het bekijken van een vraagstuk 
vanuit verschillende perspectieven, omgaan met onzekerheid, 
met elkaar in gesprek gaan en het maken van weloverwogen 
keuzes.



HOE GA JE DAT DOEN?
Jij en je collega’s vormen samen een groep en gaan 
professionaliseren met behulp van Lesson Study, een methode 
waarbij jullie samen lessen ontwerpen en uitvoeren om zo van 
jullie eigen leerlingen te leren hoe formatief handelen in een 
Socio-Scientific Issues les het best tot zijn recht komt.

Het traject bestaat uit 5 gezamenlijke bijeenkomsten (bij 
jullie op school) van ongeveer 2 uur onder leiding van een 
procesbegeleider die helpt bij het doorlopen van de Lesson 
Study cyclus. In de ontwerpfase krijgen jullie allerlei lesmateriaal 
en tools aangereikt die jij en je collega’s kunnen gebruiken om 
jullie ideale les te ontwerpen. Daarnaast wordt er 3 keer een 
door jullie (her)ontworpen les uitgevoerd waarbij jullie door 
middel van observaties kijken in welke mate de ideeën het 
gewenste resultaat teweeggebracht hebben bij de leerlingen. De 
ontworpen les kan tijdens reguliere lestijd uitgevoerd worden.

Aan het begin en einde van het traject is er een bijeenkomst op de 
Technische Universiteit met de docenten van alle deelnemende 
scholen. Tijdens de kick-off (najaar 2023 of voorjaar 2024) leer 
je van experts meer over Socio-Scientific Issues en formatief 
handelen en tijdens de afsluitende bijeenkomst (winter 2023 
of zomer 2024) delen jullie de opbrengsten en ervaringen uit de 
Lesson Study met de andere groepen. 

De Lesson Study cyclus 
(aangepast op basis van Goei en anderen, 2015, p.84)



WAT KRIJG JE ERVOOR 
TERUG?
Tijdens de Lesson Study krijg je allerlei materiaal mee; van 
praktische tools om formatief handelen toe te passen tot 
complete SSI-lessen die jij en je collega’s als basis van het 
ontwerpproces kunnen gebruiken. Al het aangereikte materiaal 
blijft voor jou beschikbaar na het traject. Zo kun je je verder 
blijven ontwikkelen én het delen met je sectie. Daarnaast krijg je 
ondersteuning en de mogelijkheid om te leren van academische 
professionals.

Aan het einde van dit traject heb jij als docent een beter 
inzicht in hoe je maatschappelijke thema’s bij je bètales kan 
betrekken en hoe je met behulp van formatief handelen je 
leerlingen kan ondersteunen in het ontwikkelen van hun 
burgerschapsvaardigheden. Ook ontvang je een certificaat van 
deelname.



WIE KAN ER MEEDOEN?
Het professionaliseringstraject richt zich op bètadocenten in het 
voortgezet onderwijs, waarbij het in principe niet uitmaakt aan 
welke jaarlaag of niveau je lesgeeft. Binnen jouw school vorm je 
samen met 3-5 bètadocenten een Lesson Study groep. Het is 
hierbij belangrijk om als groep jullie gezamenlijke doelen mee te 
nemen. Misschien wil je wel met je sectie je specifiek op jouw vak 
richten, wil je met je collega’s naar een bepaalde jaarlaag kijken 
waar jullie allemaal aan lesgeven of willen jullie meer inzicht in 
de verschillen en overeenkomsten binnen de diverse niveaus.

WANNEER BEGINNEN WE?
Het traject vindt plaats in schooljaar 2023-2024 en wordt 
afgestemd op de voorkeuren van jullie groep en de mogelijkheden 
op school. Er wordt samen met de procesbegeleider gekeken wat 
voor jullie als groep werkt, want het is belangrijk dat iedereen 
altijd aanwezig is. In overleg met de deelnemende docenten, de 
school en procesbegeleider worden geschikte momenten voor de 
bijeenkomsten en uitvoering van de door jullie ontworpen lessen 
bepaald (dit kan in reguliere lestijd). Ook de spreiding van het 
traject is flexibel. Het gehele traject vraagt een tijdsinvestering 
van zo’n 25 uur.



Het professionaliseringstraject is onderdeel van het 
promotieonderzoek van Ilse Maessen. In haar onderzoek 
bestudeert zij een aantal zaken: 

(1) de ontwikkeling van de Pedagogical Content Knowledge van 
docenten op het gebied van formatief handelen in SSI lessen;
(2) de interacties tussen docenten in Lesson Study;
(3) de effecten van het handelen van de docent op het leren van 
de leerlingen.

ONDERDEEL VAN 
ONDERZOEK
De wereld om ons heen verandert razendsnel en dat heeft ook 
consequenties voor het onderwijs. Daarom is het belangrijk 
dat er onderzoek naar onderwijs gedaan blijft worden zodat 
er steeds beter inzicht komt in hoe docenten hun leerlingen zo 
goed mogelijk tot leren kunnen laten komen.



Ir. drs. Ilse Maessen
Na 5 jaar als docent in het voortgezet en hoger onderwijs 
gewerkt te hebben, heeft Ilse de stap naar onderzoek van 
onderwijs gemaakt. Ze is promovenda aan de Eindhoven School 
of Education van de Technische Universiteit Eindhoven, vervult 
in het professionaliseringstraject de rol van procesbegeleider en 
gaat voor haar promotieonderzoek aan de slag met de data die 
tijdens het traject wordt verzameld.

Dr. Marloes Hendrickx 
Marloes is Universitair Docent aan de Eindhoven School of 
Education (TU/e). Met haar achtergrond in onderwijskunde, 
onderzoekservaring op het gebied van interacties binnen het 
onderwijs en professionele leergemeenschappen én expertise in 
Lesson Study zorgt zij ervoor dat het professionaliseringstraject 
weldoordacht en gestructureerd vormgegeven wordt.

Dr. Dury Bayram-Jacobs
Oorspronkelijk docent natuurkunde in het VO, maar inmiddels 
geruime tijd onderzoeker in onderwijs binnen (inter)nationale 
projecten. Dury is Universitair Docent en vakdidacticus 
natuurkunde aan de Eindhoven School of Education (TU/e). Dury 
doet onder andere onderzoek naar SSI lessen en de Pedagogical 
Content Knowledge van bètadocenten, heeft ervaring met 
het begeleiden van docenten bij het professionaliseren op 
het gebied van formatief handelen in SSI lessen en is bij het 
professionaliseringstraject betrokken als vakinhoudelijk expert. 

Prof. dr. Jan Vermunt & prof. dr. Jan van der Veen
Jan & Jan zijn beiden hoogleraar aan de Eindhoven School of 
Education (TU/e) en hebben een adviserende rol bij dit onderzoek. 
Jan van der Veen heeft een achtergrond in bètadidactiek en Jan 
Vermunt richt zich op docentprofessionalisering.



FAQ
We zijn met 2 docenten in plaats van 3 tot 5. Wat nu?
Het is binnen Lesson Study belangrijk dat je samen met je 
collega’s lessen ontwerpt, leerlingen observeert en leert. Om 
dit proces goed tot zijn recht te laten komen zijn er minimaal 
3 docenten nodig. Deze docenten mogen van verschillende 
bètavakken zijn, dus probeer naast je eigen sectie ook bij 
andere secties collega’s te enthousiasmeren. Mocht het echt 
niet lukken, stuur dan een mailtje om alternatieve opties (bijv. 
koppelen aan docenten van een andere school) te bekijken.

De leerlingen waarvan we willen leren zijn van een ander 
niveau (VMBO/HAVO/VWO). Wat nu?
Afhankelijk van het gezamenlijke doel van jou en je collega’s is 
dit zeker mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld leren hoe formatief 
handelen in SSI lessen binnen de verschillende niveaus in zijn 
werk gaat en wat mogelijke verschillen en overeenkomsten zijn.

De leerlingen waarvan we willen leren zijn van een andere 
jaarlaag. Wat nu?
Afhankelijk van het gezamenlijke doel van jou en je collega’s is 
dit zeker mogelijk. Zo kun je bijvoorbeeld leren hoe formatief 
handelen in SSI lessen binnen de verschillende jaarlagen in zijn 
werk gaat en wat mogelijke verschillen en overeenkomsten zijn.

Kan ik hiervoor mijn scholingsbudget inzetten?
Je hebt als docent recht op een scholingsbudget/uren. Voor 
vragen over hoe dit bij jou op school geregeld is kun je terecht 
bij je leidinggevende. Het professionaliseringstraject is gratis en 
vraagt een tijdsinvestering van zo’n 25 uur binnen één schooljaar.

Welke kosten zijn er aan het traject verbonden?
Meedoen aan het professionaliseringstraject én de materialen 
die daarbij beschikbaar gesteld worden zijn gratis. Kosten voor 
het reizen naar de Technische Universiteit Eindhoven voor de 
kick-off en afsluitende bijeenkomst worden niet vergoed vanuit 
het traject, maar zijn mogelijk wel te declareren bij je eigen 
school.

Het professionaliseringstraject is onderdeel van een 
onderzoek. Wordt er dan ook data van mij of mijn 
leerlingen verzameld?
In elk onderzoek staat voorop dat er heel zorgvuldig omgegaan 
dient te worden met verzamelde data en voldaan wordt aan de 
privacyregels. Tijdens het traject worden er mogelijk audio en/of 
video-opnames gemaakt. Deze worden vervolgens bewaard op 
de beveiligde server van de Technische Universiteit Eindhoven. 
Bij verwerking van de opnames wordt de data geanonimiseerd 
zodat het niet meer te herleiden is naar een bepaalde persoon 
of school. Voorafgaand aan het professionaliseringstraject 
vragen we je om hiervoor een verklaring te tekenen zodat we 
jouw data mogen gebruiken voor het onderzoek. Wanneer er 
dataverzameling van (minderjarige) leerlingen plaatsvindt wordt 
dit besproken met de directie van jouw school en ouders van 
betrokken leerlingen.

Ik heb nog meer vragen. Aan wie kan ik die stellen?
Procesbegeleider en onderzoeker Ilse Maessen staat altijd voor 
je klaar om je vragen te beantwoorden! Je kan haar bereiken 
door te mailen naar i.r.c.maessen@tue.nl.

mailto:i.r.c.maessen%40tue.nl?subject=Vraag%20professionaliseringstraject%20formatief%20handelen%20in%20SSI%20lessen
mailto:i.r.c.maessen%40tue.nl?subject=Vraag%20professionaliseringstraject%20formatief%20handelen%20in%20SSI%20lessen


AANMELDEN
Je groep docenten aanmelden kan tot 25 april ‘23 via dit 
formulier of door een mail te sturen naar i.r.c.maessen@tue.nl.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnk4S_v5U3wY9yBlmNmAm-SYzmGF2GbTr2igUuYvT-Ey_Aw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpnk4S_v5U3wY9yBlmNmAm-SYzmGF2GbTr2igUuYvT-Ey_Aw/viewform?usp=sf_link
mailto:i.r.c.maessen%40tue.nl?subject=Vraag%20professionaliseringstraject%20formatief%20handelen%20in%20SSI%20lessen


Contactgegevens
ir. drs. I.R.C. Maessen (Ilse)
i.r.c.maessen@tue.nl
Eindhoven School of Education
Technische Universiteit Eindhoven
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