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Abstract 
In deze paper wordt een summier onderzoek beschreven dat een evaluatie maakt van een 

internationaliseringsproject waar twee Belgische en twee Zambiaanse lerarenopleiders aan 

deelnamen. Het project werd opgestart gezien de maatschappelijke nood aan het opleiden 

van leerkrachten en dus ook lerarenopleiders om te leren functioneren in een superdiverse 

schoolcontext en samenleving. Het doel van het project is om de 

wereldburgerschapscompetenties van de lerarenopleiders te ontwikkelen met behulp van 

een internationale Lesson Study. Een belangrijk onderdeel van werelburgerschap zijn 

persoonlijke diversiteitscompetenties zoals onbevooroordeeldheid, multiperspectiviteit  

etc. Vanuit de psychologische contacthypothese blijkt dat vooroordelen verminderen indien 

er contact plaatsvindt met een andere sociale groep en onder bepaalde optimale 

omstandigheden. Op basis van enquêtes en interviews met de deelnemende 

lerarenopleiders wordt geëvalueerd wat de ontwikkeling was van hun 

wereldburgerschapscompetenties, wat de meerwaarde is van face-to-face contact, en in 

hoeverre de optimale omstandigheden voor contact aanwezig waren in het 

uitwisselingsproject in het algemeen en in het bijzonder binnen de Lesson Study. De 

algemene conclusie is dat er indicaties zijn voor versterkte 

wereldburgerschapscompetenties bij de deelnemers, de meerwaarde van face-to-face 

contact verder onderzocht dient te worden, en een groot aantal voorwaarden voor optimale 

omstandigheden voor het verminderen van vooroordelen van de contacthypothese wel 

aanwezig waren, maar niet per se verbonden waren met of gefaciliteerd werden door de 

Lesson Study.  
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Introductie en probleemstelling 
Onze maatschappij en de scholen dus ook worden steeds meer superdivers (Smits, 

Janssenswillen, & Schelfhout, 2019).  

Om polarisering tegen te gaan en vredevol samenleven mogelijk te maken in een 

geglobaliseerde wereld, moet actie worden ondernomen. 

 

Hier wordt internationaal heel wat aandacht aan besteed: vanuit de OESO (Bolognini & 

Foster, 2018) over de Raad van Europa (Barrett, Byram, Lazar, Mompoint-Gaillard, & 

Philippou, 2013) naar de VN (UNESCO, 2017) worden initiatieven op poten gezet en het 

belang onderstreept van onderwijs om mensen op te leiden die kunnen bijdragen tot een 

sociaal inclusieve en duurzame wereld: 

 

“Mutual understanding and intercultural competence are more important than ever today 

because through them we can address some of the most virulent problems of contemporary 

societies. Manifestations of prejudice, discrimination and hate speech have become 

common, and political parties advocating extremist ideas have gained fresh momentum. 

These problems are linked to socio-economic and political inequalities and 

misunderstandings between people from different cultural backgrounds and affiliations.” 

(Barrett et al., 2013) 

 

Onderwijs heeft hierin dus een belangrijke rol te spelen (Trotta Tuomi, Jacott, & Lundgren, 

2008; Bolognini & Foster, 2018). 

 

Zo is bijvoorbeeld target 4.7 van de Sustainable Development Goals (SDG), ondertekend 

door alle leden van de Verenigde Naties: “Tegen 2030 verwerven alle leerlingen kennis en 

vaardigheden die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere via 

vorming omtrent duurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, 

gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en geweldloosheid, 

wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdragen van de 

cultuur tot de duurzame ontwikkeling.” (Dhert, 2019) 

 

Ook lokaal neemt het aantal initiatieven rond onderwijs en wereldburgerschap toe (Van 

der Auwera, 2019; Tricot,2019; Van Ongevalle, Knipprath, Juchtmans, & Pollet, 2016). Het 

is ook expliciet de bedoeling van SDG 4.7 dat in nationale curricula, lerarenopleidingen, … 

wereldburgerschapseducatie wordt opgenomen (Hoskins, 2016). Burgerschap is aan het 

begin van de 21ste eeuw in veel landen van de Westerse wereld in het onderwijs 

geïntroduceerd (ten Dam, Geijsel, Reumerman, & Ledoux, 2010). Dit is ook het geval in 

België: een concreet recent voorbeeld is een oproep van de Koning Boudewijnstichting uit 

2019 die een project rond burgerschap financieel willen ondersteunen (Koning 

Boudewijnstichting, 2019), en burgerschapscompetenties maken sinds kort deel uit van de 

nieuwste eindtermen (Koning Boudewijnstichting, 2019; Vlaamse overheid, 2019). Het 

gaat in de eindtermen voor de eerste graad van het secundair onderwijs over zowel 

burgerschap als mondiaal perspectief (Vlaamse overheid, 2019). Daarom is het belangrijk 

binnen onderwijs interculturele vaardigheden (wereldburgerschaps- en 

diversiteitscompetenties) te ontwikkelen op alle niveaus: bij leerlingen, leerkrachten en 

ook bij lerarenopleiders. 
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Leerkrachten dienen zelf die competenties te bezitten om ze in hun lespraktijk te kunnen 

doorgeven (Trotta Tuomi et al., 2008). Dit blijkt nog geregeld een 

struikelblok/aandachtspunt bij (wereld)burgerschapseducatie internationaal (Bolognini & 

Foster, 2018; UNESCO, 2017; Keating, Kerr, Peatherstonde, & Benton, 2009), maar ook 

in Vlaanderen (Van der Auwera, 2019; Claes, 2019; Van Ongevalle et al., 2016; Ledoux, 

Derriks, Heurter, & Pater, 2011). Dit kan gebeuren door bijscholingen en 

professionalisering tijdens de loopbaan zoals ook de OESO (Bolognini & Foster, 2018) en 

UNESCO (UNESCO, 2017) aanraden, maar heeft evengoed een plaats in de 

lerarenopleiding. Lerarenopleidingen in Vlaanderen passen zich meer en meer aan om 

wereldburgerschap te incorporeren in het curriculum en tot ontwikkeling te laten komen 

bij de leerkrachten in spe, maar er is nog ruimte om het consequent te integreren 

(Alaerts, Verstappen, Nawaz, & Swerts, 2019; Klaassen & Cools, 2019). Hiervoor dienen 

de lerarenopleiders zichzelf natuurlijk ook te ontwikkelen tot wereldburgers. 

 

In dit kader werkten de organisaties VVOB en Kruit samen een project uit ‘Global education 

for teacher educators through international Lesson Study’. Het eerste doel van dit project 

was om de wereldburgerschapscompetenties van lerarenopleiders te ontwikkelen via een 

internationale samenwerking in de vorm van een Lesson Study (een beproefde 

professionaliseringsmethodiek voor leerkrachten en lerarenopleiders). Het tweede doel 

was een hogescholenband/partnerschap te faciliteren tussen de Belgische hogeschool en 

één in een VVOB-partnerland.  

 

Vier lerarenopleiders van twee hogescholen deden mee aan dit project: twee uit België en 

twee uit Zambia. In februari en maart 2020 werd de uitwisseling georganiseerd. Eerst 

werden de Zambiaanse lerarenopleiders voor enkele dagen in België verwelkomd om een 

Lesson Study-cyclus te doorlopen en enkele weken later verplaatsten de twee Belgische 

lerarenopleiders zich naar een hogeschool in Zambia. Voor inhoudelijke ondersteuning bij 

het ontwerpen van de lessen rond een duurzaamheidsthema werd in België een beroep 

gedaan op Djapo en voor de begeleiding van de Lesson Study-methodiek was Steven 

Mannens van Lesson Study Vlaanderen bij beide cycli, dus in beide landen, aanwezig.  

 

Dit onderzoek omvat een summiere evaluatie van het hierboven beschreven project. Voor 

de goede orde: het gaat dus niet om de evaluatie van de lessen die ontwikkeld werden 

door de lerarenopleiders binnen de Lesson Study, maar om de evaluatie van het potentieel 

dat het internationaliseringsproject in zijn geheel biedt voor het verbeteren van 

wereldburgerschapscompetenties. Deze evaluatie kan inzichten en aanbevelingen geven 

voor toekomstige internationaliseringsprojecten voor lerarenopleiders. 
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Onderzoeksvragen 
Allereerst zijn we vertrokken vanuit de onderzoeksvraag: Op welke manier heeft een 

internationale Lesson Study een meerwaarde voor het ontwikkelen van 

wereldburgerschapscompetenties bij lerarenopleiders? 

  

Op basis van de contacthypothese kan een internationale Lesson Study 

wereldburgerschapscompetenties bij lerarenopleiders versterken. Over de 

contacthypothese later meer, maar kort gezegd komt het hierop neer dat sociaal contact 

tussen verschillende groepen onder optimale omstandigheden ervoor kan zorgen dat 

vooroordelen verminderen en zo dus ook wereldburgerschapscompetenties versterkt. Deze 

hypothese wordt in de psychologie voldoende bewezen geacht (Pettigrew & Tropp, 2006). 

De focus van dit onderzoek is dan ook de voorwaarden van de contacthypothese te 

gebruiken als evaluatietool voor dit internationaliseringsproject. 

  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden hebben we ze uitgesplitst in de volgende 

deelvragen: 

a) Hoe evolueren de vaardigheden (dus de wereldburgerschaps- en bijhorende 

diversiteitscompetenties) van de deelnemende lerarenopleiders? Is er bijvoorbeeld 

een verschil of een evolutie te merken op het vlak van intergroep vooroordelen na 

de reis? 

b) Voldoet dit project in het algemeen en de uitgevoerde Lesson Study in het bijzonder 

aan de juiste voorwaarden om die evolutie te kunnen laten plaatsvinden? Zijn met 

andere woorden de volgende voorwaarden van optimaal contact van de 

contacthypothese aanwezig: 

● gelijke status 

● intergroep samenwerking 

● gemeenschappelijk doel, geen competitie 

● institutionele steun voor het contact 

● contact moet vriendschapspotentieel hebben 

● gelijke aantallen individuen van elke groep 

● regelmatig en frequent contact 

● verschillende sociale settings 

● contact moet als belangrijk beschouwd worden door de deelnemers 

● contact moet vrij zijn van negatieve emoties of angst 

c) Wat is de meerwaarde van face-to-face contact? 

 

(Hean & Dickinson, 2005; Pettigrew, 1998; Dixon, Durrheim & Tredoux, 2005) 

Vooraleer we dieper kunnen ingaan op een analyse, schetsen we eerst het theoretisch 

kader dat gebruikt wordt om de evaluatie te kunnen maken: wat zijn 

wereldburgerschapscompetenties en diversiteitscompetenties en wat houdt de 

contacthypothese en Lesson Study juist in?   
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Theoretisch kader 

Wereldburgerschaps- en diversiteitscompetenties 

Wat is precies ‘wereldburgerschap’? Bij het literatuuronderzoek kwam een eindeloos aantal 

definities, interpretaties en verschillende termen voor wereldburgerschap bovendrijven 

(Vanobbergen, 2019; Ledoux et al., 2011; Bolognini & Foster, 2018; Trotta Tuomi et al., 

2008). De nood aan een consensus over de conceptualisering is groot en wordt ook in de 

literatuur erkend (Van Ongevalle et al., 2016; Trotta Tuomi et al., 2008). Echter, een 

consensus is tot op heden niet bereikt, om de evidente reden dat het een heel breed begrip 

is dat in vele kramen past.  

 

We gebruiken voor de goede orde de volgende definitie (die ook in deze vorm werd 

voorgelegd aan de vier lerarenopleiders van hogescholen uit België en Zambia die aan het 

project van VVOB meewerkten), omdat het de twee belangrijkste aspecten duidelijk 

beschrijft: burgerschap en mondiaal perspectief: 

 

“Bij wereldburgerschap gaat het om kennis van en betrokkenheid bij de wereld. 

Wereldburgerschap bij jongeren betreft hun betrokkenheid bij mondiale vraagstukken en 

hun participatie in de pluriforme samenleving in eigen land. Wereldburgerschap kan 

opgevat worden als de internationale dimensie van betrokkenheid bij de samenleving. In 

het onderwijs kan wereldburgerschap beschouwd worden als de noemer waaronder 

verschillende vormen van educatie elkaar vinden, zoals ontwikkelingseducatie, duurzame 

ontwikkeling, vredeseducatie, mensenrechteneducatie en interculturele vorming.” (Ledoux 

et al., 2011) 

 

Zoals al vermeld heeft onderwijs een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van 

wereldburgers. Jan Masschelein, hoogleraar wijsgerige pedagogiek aan het Laboratorium 

voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven, stelt het als volgt: “De school moet een 

‘vrijplaats’ of publieke ruimte zijn, waarbij er voldoende tijd en ruimte is voor de leerlingen 

om zich de wereld eigen te maken.” En hij onderstreept hierbij ook het belang van het 

ontwikkelen van multiperspectiviteit als basishouding in de lerarenopleiding. 

(Vanobbergen, 2019). Professor Ellen Claes benadrukt ook de nood aan bijscholing voor 

leerkrachten op dat vlak van wereldburgerschap en de rol die de lerarenopleiding kan 

spelen: “Vanaf het moment dat je aanvaardt dat je vooroordelen hebt, ben je een veel 

betere leerkracht.” (Claes, 2019). 

 

Wat leerkrachten, leerkrachten in spe en lerarenopleiders dus nodig hebben om van hun 

leerlingen en studenten wereldburgers te maken, zijn onder andere 

diversiteitscompetenties. Diversiteitscompetenties zijn een onlosmakelijk onderdeel van 

wereldburgerschap. De invulling van dergelijke competenties kan natuurlijk ook cultureel 

beïnvloedbaar zijn (Hoskins, 2016). Deze competenties kunnen in 6 concrete punten 

worden samengevat: 

1. Normaliteit: Diversiteit zien als een normaal fenomeen waar iedereen 

dagelijks in verschillende situaties mee te maken krijg. 

2. Onbevooroordeeldheid en non-discriminatie: Vooroordelen en 

veralgemeningen waar mogelijk en wenselijk vermijden; zich bewust zijn en 

zich onthouden van elke vorm van discriminatie 
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3. Multiperspectiviteit: Gebeurtenissen, contexten en personen vanuit 

verschillende perspectieven bekijken. 

4. Flexibiliteit: Functioneren in verschillende contexten, steeds wisselende 

omstandigheden en nieuwe situaties. 

5. Kiezen voor dialoog en samenwerking. 

6. Leren van andermans visies, ervaringen en competenties (leren-van-elkaar) 

(Sierens, 2007) 

Deze wereldburgerschaps- en diversiteitscompetenties bij leerkrachten kunnen op 

verschillende manieren ontwikkeld worden. Het project van VVOB en Kruit dat binnen deze 

paper geëvalueerd zal worden, wil dit doen op basis van een fysieke uitwisseling tussen 

lerarenopleiders van een hogeschool in België en een hogeschool in Zambia.  

Internationalisering in het hoger onderwijs (voor zowel studenten als docenten) is deels 

het gevolg van aanbevelingen van de Europese Unie met de Bolognaverklaring van 1999 

en de World Declaration on Higher Education in the Twenty-First Century van Unesco uit 

1998 (Berg, 2016; Law, Muir, & Thompson, 2010). Uitwisselingsprogramma’s hebben 

hun nut bewezen op vlak van het ontwikkelen van interculturele competenties (inclusief 

wereldburgerschaps- en diversiteitscompetenties) (Berg, 2016; Law et al., 2010), hoewel 

minder onderzoek is gedaan naar uitwisseling van docenten (Law et al., 2010). De oproep 

voor internationalisering wordt dus wel vaak gemaakt, er worden veel 

uitwisselingsprojecten georganiseerd, velen zijn overtuigd van de waarde ervan, maar er 

wordt niet verder ingegaan op de reden waarom internationale uitwisseling dan zo’n goede 

methode is om bijvoorbeeld interculturele competenties te ontwikkelen. Een antwoord op 

die vraag is te vinden in de contacthypothese. 

Contacthypothese 

De contacthypothese is een theorie uit de psychologie en sociale wetenschappen die 

ontstond na WO II en waar vooral in de Verenigde Staten veel onderzoek naar werd gedaan 

vanwege de aanwezige maatschappelijke problematiek van gebrekkige integratie van 

verschillende groepen, in het bijzonder van de zwarte gemeenschap. Tal van sociale 

wetenschappers deden gedurende deze periode onderzoek naar het verbeteren van het 

intergroepcontact, maar het was sociaal psycholoog Gordon Allport die in 1954 deze theorie 

meer vorm gaf. Zijn kernidee was dat wanneer contact in optimale omstandigheden 

plaatsvindt het kan leiden tot een reductie van vooroordelen in beide groepen (de ingroep 

waar men zich mee identificeert en de uitgroep waar men niet bij hoort)(Paluck, Green, & 

Green, 2018). Dit kernidee blijft overeind (Pettigrew & Tropp, 2006) al zijn er enige 

bemerkingen bij de praktische toepassing op zijn plaats, later in dit hoofdstuk meer 

hierover. Daarom blijven we spreken van contacthypothese en niet contacttheorie.  

Direct contact 

Allport stelde vier criteria op om de optimale omstandigheden te kunnen creëren. Deze 

voorwaarden worden als volgt omschreven:  

- Elk individu in de contactsituatie moet dezelfde status hebben 

- Elk individu in de contactsituatie moet een coöperatieve sfeer ervaren.  

- Elk individu in de contactsituatie moet samenwerken aan een gemeenschappelijk 

doel 
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- Elk individu in de contactsituatie moet kunnen rekenen op de steun van de 

autoriteiten (institutionele steun)  

(Hean & Dickinson, 2005)  

  

De invloed van de contacthypothese is enorm groot, tal van artikels zien deze vier 

voorwaarden van Allport als de norm voor het verminderen van vooroordelen. (Schaefer, 

2015; Leyens, 2015; Binder et al., 2009; Paluck & Green, 2008; Paluck et al.,2018; 

Pettigew, 1998; Hean & Dickinson, 2005; Dixon et al. 2005; Lannoye, 2009; Hewstone & 

Swart, 2011; Amichai-Hamburger & McKenna, 2006; Hughes, 2017).  

Latere onderzoeken hebben de contacthypothese van Allport verder uitgebreid. Er is 

ondertussen een waslijst aan voorwaarden voor het creëren van optimaal contact (Dixon 

et al., 2005; Hean & Dickinson, 2005). Hieronder geven we de voorwaarden waarmee 

gedurende dit project ook rekening gehouden werd: 

● gelijke status  

● intergroep samenwerking  

● gemeenschappelijk doel, geen competitie 

● institutionele steun voor het contact 

● contact moet vriendschapspotentieel hebben 

● gelijke aantallen individuen van elke groep 

● regelmatig en frequent contact 

● verschillende sociale settings 

● contact moet als belangrijk beschouwd worden door de deelnemers 

● contact moet vrij zijn van negatieve emoties of angst 

(Dixon et al., 2005; Hean & Dickinson, 2005) 

De oorspronkelijke focus van contactonderzoek ging voornamelijk over het face-to-face 

contact. Andere onderzoekers bekijken welke effecten computer-mediated communicatie 

heeft op de vooroordelen tussen verschillende groepen (Amichai-Hamburger & McKenna, 

2006; Cao & Lin, 2017). Bij de computer-mediated communicatie kan er een onderscheid 

gemaakt worden tussen text-based en video-based communicatie. Onderzoek toont aan 

dat text-based communicatie een vooroordeel t.o.v. een groep kan reduceren. Video-based 

zal enkel het vooroordeel t.o.v. die individuele persoon uit de uitgroep doen afnemen (Cao 

& Lin, 2017). Daarnaast is het praktische aspect om de optimale omstandigheden te 

creëren bij face-to-face contact moeilijker dan bij text-based communicatie. Ook is er uit 

verder onderzoek gebleken dat bij text-based communicatie minderheidsgroepen minder 

angst hebben om hun mening te uiten. Mensen vinden elkaar sneller leuk en vooroordelen 

verdwijnen. Het text-based contact zou een goede basis kunnen vormen voor een goed 

face-to-face contact in de toekomst (Amichai-Hamburger & McKenna, 2006). Over dat 

gegeven is echter weinig terug te vinden in de huidige literatuur.  

Indirect contact  

In de literatuur wordt er enorm veel geschreven over de contacthypothese in de vorm van 

direct fysiek contact. Sommige artikels bekeken de contacthypothese ook vanuit een 

andere invalshoek. Zij onderzochten wat het effect zou kunnen zijn van de 

contacthypothese via indirect contact.  
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In het artikel van Hewstone & Swart (2011) werden er twee types van indirect contact van 

elkaar onderscheiden: extended en imagined contact. Bij het extended contact gaat het 

voornamelijk over het observeren of het kennen van iemand van je ingroep die een lid van 

de uitgroep als vriend heeft. Een reeks van experimentele en cross-sectionele studies heeft 

empirisch bewijs voor het verminderen van vooroordelen via deze manier van indirect 

contact. Bij het imagined contact is het simpelweg de bedoeling het contact met de uitgroep 

voor te stellen. Ook hier zijn er onderzoeksprogramma’s die bewijzen dat dit positieve 

effecten zou hebben op het gedrag tussen groepen. Sommige wetenschappers staan echter 

wel sceptisch tegenover de effectiviteit van deze manier van contact maken (Hewstone & 

Swart, 2011).  

 

Andere alternatieve methodes om vooroordelen tegen te gaan op indirecte wijze worden 

geïdentificeerd in het artikel van Paluck (Paluck & Green 2008). Hier wordt er een 

onderscheid gemaakt tussen vijf verschillende aanpakken. Zo is er een aanpak op basis 

van instructie waar mensen dingen aangeleerd krijgen over een andere cultuur, contact 

met ervaringsdeskundigen, mensen bevragen hun vooroordeel te duiden, mensen bewust 

laten worden van hun mogelijke vooroordelen, mensen hun empathie triggeren t.o.v. 

uitgroepen op basis van emotionele beelden, teksten etc. (Paluck & Green, 2008). 

Debat in de literatuur  

Ondanks de goede resultaten van de contacthypothese volgens Allport blijft er in de 

literatuur wel een wetenschappelijk debat over de vraag of de contacthypothese nu 

effectief een ‘theorie’ kan genoemd worden. Sommige wetenschappers beweren dat de 

hypothese doorheen de jaren zijn effect heeft bewezen (Pettigrew & Tropp, 2006; Choi-

Pearson, Castillo, & Maples, 2004). Andere daarentegen hebben nog bedenkingen over de 

hypothese. Een argument dat Pettigrew (1998) bovenhaalde was dat het persoonlijk 

intergroep contact met een enkel individu van een andere groep niet al de vooroordelen 

ten opzichte van deze groep zal doen verminderen noch per definitie politieke beslissingen 

zal beïnvloeden (Pettigrew, 1998; Hean & Dickinson, 2005). Lannoye (2009) beweerde dat 

de voorwaarden van Allport ook niet noodzakelijk aanwezig moeten zijn om een reductie 

van vooroordelen te creëren (Lannoye, 2009). Bovendien is het een utopie om deze 

voorwaarden altijd volledig in de werkelijkheid te realiseren. Dat gebeurt vaak enkel bij 

onderzoek. De impact van deze onderzoeken is dan ook eerder oppervlakkig en slechts 

tijdelijk (Dixon et al., 2005). Daarnaast zijn het ook vooral mensen die open-minded zijn 

die deelnemen aan dergelijke onderzoeken. Deze mensen staan vaak voor het onderzoek 

al minder sceptisch tegenover de uitgroep. (Paluck & Green, 2008; Pettigrew, 1998). Uit 

andere onderzoeken kwam dan weer naar voren dat sommige vooroordelen makkelijker 

verdwijnen dan andere. Statistieken tonen aan dat vooroordelen t.o.v. gehandicapten het 

makkelijkst verdwijnen én wanneer deze niet in de statistieken meegeteld worden, daalt 

de significantie van verminderde vooroordelen drastisch (toch een erg belangrijke 

bedenking) (Paluck et al., 2018). Een verklaring voor de verandering in attitude als gevolg 

van de contacthypothese is tot op heden nog steeds onbekend (Hean & Dickinson, 2005).  

Lesson Study 

Lesson Study is in Vlaanderen een redelijk nieuw concept, maar is oorspronkelijk al 

toegepast in de 19e eeuw in Japan. Deze methodiek is ontstaan om leerkrachten verder 

professioneel te ontwikkelen (Jung et al., 2016). Bij één Lesson Study cyclus komen 

leerkrachten in groep samen om een les samen te stellen met de focus op het toenemen 
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van de leervermogen van de leerlingen (Dudley, 2013). Het basisidee is dus dat 

leerkrachten leren door samen te werken en met professionele ondersteuning van 

externen. 

 

Dit uitwisselingsproject is een pilootproject waarbij Lesson Study wordt gebruikt om 

internationale collega’s-lerarenopleiders samen te brengen. Het idee van VVOB en Kruit is 

dat lerarenopleiders door hun samenwerking binnen een internationale Lesson Study ook 

hun wereldburgerschapscompetenties zullen verbeteren. De evaluatie van Lesson Study 

als methode om wereldburgerschapscompetenties te verbeteren volgt verder in deze 

paper. Alvorens hier een concreet antwoord op geformuleerd wordt, zal eerst besproken 

worden wat deze methodiek juist inhoudt.  

Eén Lesson Study cyclus bestaat uit verschillende fasen. De oorspronkelijke Japanse 

Lesson Study cyclus ziet er als volgt uit: 

 

 

 
 

 

 
Figuur 1: Lesson Study Cyclus Japan (Toshiakira, 

2013). 

 

Het was pas rond 1980 dat Lesson Study internationale aandacht kreeg, doordat 

verschillende landen wilden experimenteren met nieuwe professionaliseringstechnieken 

vanwege slechte PISA en TIMSS-resultaten (Cajkler, Wood, Norton, & Pedder, 2014). De 

Lesson Study cyclus werd steeds aangepast aan de cultuur en educatiesysteem van het 

land. Hierdoor ontstonden er tal van varianten op de Lesson Study (Stigler & Hiebert, 

2016). Ook in België en  Zambia ontwikkelde Lesson Study zich op verschillende manieren.  

 

Begin 2000 kampte Zambia met grote onderwijsproblemen. Er waren te grote klassen, te 

weinig materiaal, te weinig bijkomende opleidingen voor leerkrachten etc. Dit zorgde 

ervoor dat er in het onderwijs werd overgegaan naar een ‘chalk & talk’ benadering waarin 

leerkrachten continu aan het woord zijn en leerlingen op passieve wijze een les moeten 

volgen. Deze manier van lesgeven zorgde op haar beurt voor lage leerresultaten bij de 

leerlingen. Als gevolg hiervan werd in 2005 Lesson Study in Zambia geïntroduceerd, in 

samenwerking met Japan 

International Cooperation Agency 

(JICA). De focus van de Lesson Study 

in Zambia ligt voornamelijk op het 

leerlinggericht onderwijs. Met behulp 

van Lesson Study worden de 

capaciteiten en vaardigheden van 

leerkrachten verbeterd om lessen te 

ontwikkelen die meer gericht zijn op 

de leerlingen. Het positieve effect 

werd meteen zichtbaar op de 

volgende nationale examens. Lesson Study verspreidde meer en meer in Zambia en ook 

meer leerkrachten komen in contact met het concept. Om deze cyclus in de Zambiaanse 



12 

onderwijscontext in te passen werd de Japanse cyclus uitgebreid naar 8 verschillende fasen 

(Jung et al., 2016; JICA, 2016). Een Zambiaanse cyclus ziet er als volgt uit:  

 

 
 

Figuur 2: Zambiaanse Lesson Study Cyclus (Perlman Robinson, 2015) 

 
In het westen kwam deze methode pas veel later onder de aandacht. Dit komt doordat 

‘alleen lesgeven’ de standaard is en hulp van een collega zoeken veel sneller wordt gezien 

als een teken van professionele zwakte (Dudley, 2013). De Lesson Study methode is in 

Vlaanderen zijn opmars aan het maken en is momenteel nog maar in enkele Vlaamse 

scholen uitgetest. Hierdoor houden we in het achterhoofd: “Hoe potentieel krachtig een 

nieuwe methodiek theoretisch en empirisch in de internationale context ook is, het staat 

niet bij voorbaat vast dat dit ook in de Vlaamse onderwijscontext zo is”, aldus Steven 

Mannens van Lesson Study Vlaanderen. Hier zal in de toekomst dus nog meer onderzoek 

naar moeten gedaan worden (Mannens, 2019).  

 

Recent is Lesson Study in de Vlaamse context opgenomen als 

professionaliseringsmethodiek om een alternatief te bieden aan de huidige geïsoleerde 

bijscholingscultuur. De methode is net zoals in veel landen aangepast aan de specifieke 

onderwijscontext. Een Vlaamse Lesson Study cyclus bestaat uit 6 fasen (zie figuur 3). Er 

is ook telkens één pedagogisch begeleider aanwezig die de cyclus begeleidt.  

 

Hieronder worden de verschillende fasen van een Vlaamse Lesson Study cyclus uitvoerig 

beschreven. Dit is ook de methode die werd toegepast in het in deze paper geëvalueerde 

internationaliseringsproject aangezien de begeleiding van de cyclus door Lesson Study 

Vlaanderen gebeurde: 

1. Fase 1: Tijdens deze fase wordt het onderwijsprobleem vastgesteld. Er wordt een 

onderzoeksvraag geformuleerd in samenspraak met de leerkrachten. Vervolgens 

gaan leerkrachten in de literatuur of met hulp van externen op zoek naar andere 

methodes/benaderingen/... die zouden kunnen bijdragen aan de probleemstelling.  

2. Fase 2: In de tweede fase wordt er dan effectief een lesontwerp opgesteld op basis 

van de gevonden literatuur en met onderzoeksvraag in het achterhoofd.  
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3. Fase 3: In de derde fase wordt deze les effectief gegeven aan leerlingen. Tijdens 

deze les worden er ook telkens enkele leerlingen geobserveerd door observatoren, 

per definitie de andere leerkrachten die meedoen aan de Lesson Study. 

Voorbeeldleerlingen worden vooraf geselecteerd op basis van hun motivatie of 

cognitieve capaciteiten etc. afhankelijk van de onderzoeksvraag. Zo wordt er 

bijvoorbeeld één leerling geobserveerd die nooit interesse vertoont in dat vak, één 

leerling die een matige interesse vertoont en één leerling die altijd zeer gemotiveerd 

is. Na deze les worden deze leerlingen kort geïnterviewd en gaat de observator na 

of wat hij heeft kunnen waarnemen bevestigd/ontkracht wordt door de leerling zelf. 

Al deze informatie wordt meegenomen naar fase vier waar de nabespreking van de 

les plaatsvindt. 

4. Fase 4: In deze fase wordt er door alle deelnemende leerkrachten van de cyclus 

kritisch gekeken naar het verloop van de les, maar eveneens naar het 

leerlingengedrag dat vertoond werd door de geobserveerde leerlingen. 

5. Fase 5: De les wordt herwerkt door de leerkrachten die de oorspronkelijke les 

hebben gemaakt, op basis van de aandachtspunten die er in de nabespreking aan 

het licht kwamen. Vervolgens wordt de les opnieuw gegeven door een andere 

leerkracht die deelnam aan de cyclus in een gelijkaardige klasgroep. Ook hier 

worden opnieuw leerlingen geobserveerd. De leerkracht die voordien de les had 

gegeven wordt nu observator. 

6. Fase 6: Er wordt door alle leerkrachten gereflecteerd over het verloop van de hele 

cyclus. Er wordt ook nagegaan of er een antwoord op de onderzoeksvraag kan 

geformuleerd worden.  

 

(Vanbuel, 2018; Mannens, 2019, de Vries, Roorda, & van Veen, 2017; Goei, Verhoef, 

Coenders, de Vries, & van Vugt, 2015; Borghouts, Slingerland, van Dijk-van Eijck, 2018)  

 

 

Figuur 3: Lesson Study cyclus Vlaanderen (de Vries et al., 2017) 
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Onderzoeksopzet en methodologie 
 

Dit onderzoek dient als vooronderzoek voor verdere internationaliseringsprojecten voor het 

verbeteren van wereldburgerschapscompetenties bij lerarenopleiders. In dit specifieke 

geval wordt nagegaan of de Lesson Study methode een goede methode is om 

wereldburgerschapscompetenties te doen toenemen. Door het kleine aantal deelnemers 

werd er gekozen voor een kwalitatieve studie. De analyse van het project werd uitgevoerd 

door twee studenten van de Educatieve Master aan de Universiteit Antwerpen.  

Deelnemers  

Vier lerarenopleiders werden door de organisatie VVOB gerekruteerd om deel te nemen 

aan deze studie. Twee lerarenopleiders, afkomstig uit België, zijn momenteel werkzaam in 

de Hogeschool West-Vlaanderen te Brugge. De andere twee lerarenopleiders, afkomstig 

uit Zambia, doceren in het Malcolm Moffat College of Education in Serenje. Tijdens het 

project was Engels de communicatietaal. Om de anonimiteit van de deelnemers te 

bewaren, wordt er gedurende deze hele scriptie gewerkt met pseudoniemen.  

 

In onderstaande tabel worden enkele kenmerken van de deelnemers weergegeven: 

 

 Vlaamse lerarenopleiders Zambiaanse lerarenopleiders 

Naam 

(pseudoniem) 

Bo Lieve Banji  Fanwell  

Geslacht  Vrouw Vrouw  Man  Man  

Geboortedatu

m 

6/06/1978 14/02/1977 09/05/1978 03/03/1970 
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Verloop project 

Het project werd opgestart door een samenwerking tussen Kruit en VVOB. Vanuit de 

organisatie VVOB werd er een uitwisseling georganiseerd tussen de Belgische en 

Zambiaanse lerarenopleiders om twee Lesson Study cyclussen uit te voeren in een andere 

onderwijssetting, namelijk de Belgische en de Zambiaanse. In onderstaande tabel wordt het verloop 

van het project en het onderzoek duidelijk van elkaar onderscheiden. 

  

Verloop van het project Verloop van het onderzoek 

1e Lesson Study cyclus in België 

Eind februari 2020 

  

Deelnemers: 

o Fase 1 (definiëren van een 

onderzoeksvraag) & Fase 2 (ontwerpen van 

een les): enkel Lieve 

o Fase 3 (lesgeven): Lieve 

o Fase 3 (observeren): Fanwell en Banji 

o Fase 4 (lesbespreking): Lieve, Fanwell, 

Banji 

o Fase 5 (herwerken les): Lieve, Fanwell, 

Banji 

o Fase 5 (lesgeven): Lieve 

o Fase 6 (eindevaluatie): Lieve, Fanwell, 

Banji 

  

OPM.: 

o Lieve gaf beide lessen in de cyclus. 

o Bo werd last-minute gevraagd als 

deelnemer door afzegging van een collega 

van de Hogeschool. Bo was vanwege 

onvoorziene omstandigheden veel afwezig 

tijdens deze cyclus. 

  

Externen 

o Lesson Study werd begeleid door een 

pedagogisch begleider. 

o De educatieve organisatie Djapo bood een 

ondersteunende rol bij de verschillende 

fasen van deze Lesson Study. 

  

Na afloop 1e cyclus: online-enquête 

(drie van de vier deelnemers vullen 

deze in: Bo was te vaak afwezig) 
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2e Lesson study cyclus in Zambia 

Begin maart 2020 

  

Deelnemers: 

o Fase 1 & fase 2: Fanwell en Banji (dit werd 

reeds uitgevoerd in België) 

o Fase 3 (lesgeven): Banji 

o Fase 3 (observeren): Fanwell, Lieve, Bo 

o Fase 4 : alle deelnemers 

o Fase 5 (herwerken les): alle deelnemers 

o Fase 5 (lesgeven): Banji 

o Fase 6: alle deelnemers 

  

OPM.: 

o Banji gaf beide lessen in deze cyclus. 

o Extra collega’s van de Zambiaanse 

lerarenopleiders van het Malcolm Moffat 

College of Education namen deel aan de 

observaties. 

  

Externen 

o Lesson Study werd begeleid door een 

pedagogisch begeleider. 

  

Na afloop 2e cyclus: schriftelijke-

enquêtes voor Zambianen en 

online-enquêtes voor Belgen. 

  

Resultaten enquêtes: door 

student-onderzoekers bestudeerd 

en vergeleken. Op basis van deze 

antwoorden werden er per 

lerarenopleider specifieke 

klemtonen gelegd op bepaalde 

onderdelen waarop in het 

interview dieper werd ingegaan. 

  

Diepte interviews Zambianen: in 

Zambia door 1 student-

onderzoeker (aanvullingen 

werden achteraf per mail 

verstuurd) 

  

Diepte interviews Belgen: online 

vanwege COVID-19 met beide 

student-onderzoekers 

 

Procedure en dataverzameling 

Om het project te evalueren werden door de studenten van de Universiteit Antwerpen 

enquêtes en diepte-interviews opgesteld. Om de validiteit van de enquêtes en de diepte-

interviews te garanderen werden de vragen telkens gebaseerd op de eerder besproken 

theoretische kaders. De enquêtes bestaan uit schaalvragen en enkele korte 

antwoordvragen. Deze enquêtes werden als basis gebruikt voor de diepte-interviews. 

Zowel de enquête als het interview waren semigestructureerd opgesteld en gericht op de 

deelvragen:  

1. Heeft er een evolutie van de wereldburgerschapscompetenties bij de 

lerarenopleiders plaatsgevonden? 

2. Heeft het contact in optimale omstandigheden plaatsgevonden? 

3. Is Lesson Study de gepaste methode om de wereldburgerschapscompetenties bij 

lerarenopleiders te verbeteren?  

4. In een later stadium zijn er nog extra vragen toegevoegd aan de diepte-interviews 

over de meerwaarde van face-to-face contact.  

Data analyse  

Na het afnemen van de interviews werden deze getranscribeerd door de student-

onderzoekers. De student-onderzoeker die eveneens in Zambia de interviews had 

afgenomen, nam ook de transcripties van de Zambiaanse lerarenopleiders op zich. Zij 

transcribeerde de interviews letterlijk opdat diegene die niet op het interview aanwezig 
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was ook een goed beeld zou hebben van de input. De andere student-onderzoeker 

transcribeerde de grote lijnen van de Nederlandstalige interviews. Beide student-

onderzoekers waren bij de afname hiervan namelijk aanwezig. 

 

Om vervolgens meer structuur in de transcripties te brengen, werden de interviewdata 

gecodeerd. Dit verliep a.d.h.v. drie stappen: open coderen, axiaal coderen, selectief 

coderen. Voor het coderen werden de transcripties opnieuw verdeeld onder de student-

onderzoekers. Elke student-onderzoeker codeerde 1 Belgische en 1 Zambiaanse 

transcriptie. Om de betrouwbaarheid van de codering hoog te houden werd nadien de 

codering gecontroleerd door de andere student-onderzoeker en werden twijfelgevallen 

besproken met elkaar.  
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Beschrijving resultaten 

1. Evolutie wereldburgerschapscompetenties 

lerarenopleiders 

Om de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden, met name op welke manier een 

internationale Lesson Study een meerwaarde is voor het ontwikkelen van 

wereldburgerschapscompetenties bij lerarenopleiders, kijken we eerst naar deelvraag a: 

de evolutie van de wereldburgerschapscompetenties van de lerarenopleiders. Is er een 

verschil te merken op vlak van hun intergroep vooroordelen na de reis? 

Zoals al gezegd bij de verdieping over het theoretisch kader, is het ook belangrijk 

leerkrachten op te leiden als wereldburgers. Daarvoor is het niet in het minste ook de 

bedoeling dat lerarenopleiders ook eigenschappen van wereldburgers ontwikkelen, in het 

bijzonder diversiteitscompetenties. Op dat vlak kunnen we een aantal bemerkingen maken 

op basis van ons onderzoek. 

Vooraleer we ingaan op de persoonlijke vaardigheden van de lerarenopleiders, willen we 

wel de opmerking maken dat we bemerkten dat de concepten wereldburgerschap, maar 

vooral diversiteit, een andere lading dekken en een andere connotatie hebben in de 

Belgische en Zambiaanse maatschappij. Hierdoor was het moeilijk om tot antwoorden te 

komen van de Zambiaanse lerarenopleiders. In de woorden van Banji: “Cultural 

competences are more abstract in the Zambian context because practically they antagonise 

with cultural aspects. For example multiperspectivity: students’ divergent 

views/perspectives are less considered even when they are correct.” We willen dan ook 

bemerken dat de diversiteit(scompetenties) en ook wereldburgerschap zoals dit in de 

literatuur wordt gedefinieerd als begrippen meer toepasbaar zijn op een westerse 

maatschappij, zoals blijkt uit bovenstaande quote zijn ze dus ook eerder begrippen met 

een westers perspectief. 

In onderstaande paragrafen zijn we nagegaan of de lerarenopleiders al 

wereldburgerschapscompetenties hadden voor deelname aan het project en of ze tijdens 

het project een positieve evolutie hebben doorgemaakt.  

Reeds vooraf verworven wereldburgerschapscompetenties 

Verschillende lerarenopleiders haalden expliciet aan dat ze meededen aan het project om 

te leren van elkaar, van de internationale lerarenopleiders. Maar ook dat ze wilden 

inspireren en geïnspireerd worden en dingen vanuit andere perspectieven wilden bekijken. 

Een Belgische lerarenopleider was zich daarbij erg bewust van de dynamiek van het 

‘missionariscomplex’ (het idee van een westerse ‘redder’ voor problemen in het Globale 

Zuiden), wat ze wilde vermijden. In deze motieven voor de deelname zijn een aantal 

diversiteitscompetenties te herkennen: kiezen voor dialoog en samenwerking, en leren van 

andermans visies, ervaringen en competenties. 

 

Ook was er van vooraf een grote nieuwsgierigheid bij alle deelnemers naar andere culturen 

en veel interesse om te leren over globale problematieken. Een interessante bedenking 

hierbij is dat het per definitie eigenlijk waarschijnlijk al beter is gesteld met de 
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wereldburgerschapscompetenties van mensen die vrijwillig deelnemen aan een project 

zoals dit (Paluck & Green, 2008).  

 

Onbevooroordeeldheid als mindset was een competentie die reeds aanwezig was bij Lieve: 

“Er is niet één Afrikaan, net zoals er niet één Belg is.” 

Indicaties voor een positieve evolutie 

Op vlak van inzien van eigen vooroordelen en veralgemeningen is er een zekere evolutie 

te merken:  

 

“Ik stond ervan versteld hoe ver ze soms stonden op vlak van onderwijs. Toch al verder 

dan ik had gedacht, dat wel.” (Lieve) 

 

“Met de Zambianen zelf vind ik niet dat er echt verschillen waren, integendeel. Het viel me 

juist op dat we toch vaak met dezelfde pedagogie aan de slag gaan. Dus ook over het 

lesgeven met materiaal dat aanwezig is in je omgeving, low cost, … Op zich vond ik dat 

wel fijn om te zien.” (Lieve) 

 

Bij Banji is dan weer de horizon verbreed aangezien hij zich ervan bewust is geworden dat 

de relatie tussen leerkrachten en leerlingen/studenten heel anders is in België, waarop hij 

zelf besluit hier rekening mee te moeten houden om een global teacher te zijn. Hij was ook 

vooraf bevooroordeeld over Europeanen in het algemeen: hij had veel negatieve verhalen 

gehoord waardoor hij verwachtte als zwarte niet echt welkom te zijn. Hierdoor was hij ook 

wat angstig om naar België te komen. Uiteindelijk bleken die vooroordelen te smelten als 

sneeuw voor de zon toen hij merkte dat zijn eenzijdig negatief beeld niet klopte. Zijn 

perspectief veranderde dus zeker dankzij het project.  

 

We zien ook een ontwikkeling op vlak van multiperspectiviteit: 

“Ik zag dat ze daar met minder middelen hetzelfde moesten bereiken.” (Bo) 

 

We hebben niet systematisch kunnen vaststellen in hoeverre de competenties van de 

lerarenopleiders zijn veranderd op basis van de enquêtes en interviews die we deden. Op 

basis van slechts vier deelnemers is het dan ook niet mogelijk om een statistisch 

verantwoord onderzoek te voeren naar een evolutie van de 

wereldburgerschapscompetenties en de intergroep vooroordelen van de deelnemende 

lerarenopleiders. Een veralgemening van de potentiële effecten op vooroordelen is ook niet 

aan de orde, maar aangezien dit onderzoek niet als focus heeft de contacthypothese te 

testen, maar er juist gebruik van maakt als evaluatie-tool voor het project, is dit minder 

van belang voor de resultaten. Uitwisselingsprogramma’s hebben hun nut bewezen op vlak 

van het ontwikkelen van interculturele competenties (inclusief wereldburgerschaps- en 

diversiteitscompetenties) (Berg, 2016; Law et al., 2010), hoewel minder onderzoek is 

gedaan naar uitwisseling van docenten (Law et al., 2010). Wel waren de deelnemers aan 

het project al op bepaalde punten ontwikkelde wereldburgers. Daarnaast zijn er ook 

(eerder anekdotische) indicaties die wijzen op een positieve evolutie richting meer 

wereldburgerschapscompetentie. 
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2. Evaluatie Lesson Study: toetsing aan de criteria van 

de contacthypothese  

In dit hoofdstuk geven we het antwoord op deelvraag b: Voldoet dit project in het algemeen 

en de uitgevoerde Lesson Study in het bijzonder aan de juiste voorwaarden om die evolutie 

te kunnen laten plaatsvinden? Ter herinnering, deze voor ons onderzoek geselecteerde 

voorwaarden bepalen dat contact moet plaatsvinden tussen mensen met een gelijke status, 

een intergroep samenwerking moet zijn met een gemeenschappelijk doel dat institutioneel 

ondersteund wordt, vriendschapspotentieel moet hebben, gelijke aantallen van individuen 

van elke groep bevatten, regelmatig en frequent zijn, verschillende sociale settings bieden, 

het contact moet als belangrijk beschouwd worden door de deelnemers, en het moet vrij 

zijn van negatieve emoties of angst. Aangezien de deelnemers de meeste ervaring hebben 

over het verloop van het project en de invloed op hun wereldburgerschapscompetenties, 

werd hen ook gevraagd of zij suggesties hadden voor het verbeteren van de internationale 

Lesson Study methode of eventuele alternatieven zien voor een gelijkaardig project. Uit de 

analyse van hun suggesties/alternatieven, bleek dat deze allemaal ook ergens aansloten 

bij de criteria van de contacthypothese. Hieronder wordt elk criterium van de 

contacthypothese besproken: in het algemeen binnen het project en binnen de Lesson 

Study in het bijzonder. 

Gelijke status 

Aangezien een Lesson Study steeds tussen collega’s plaatsvindt, is in theorie per definitie 

aan de voorwaarde van de gelijke status voldaan. Binnen dit project zijn alle deelnemers 

lerarenopleiders, waarmee aan deze voorwaarde voor optimaal contact werd voldaan. 

Enige nuance is op zijn plaats aangezien sommige lerarenopleiders ook een andere 

(potentieel hoger ingeschatte) functie hebben binnen hun hogeschool, er zijn daarnaast 

ook genderverschillen, leeftijdsverschillen en verschillen in ervaring als lerarenopleider. We 

hebben er echter geen zicht of het aanvoelen van een gelijke status tussen de 

lerarenopleiders hierdoor werd beïnvloed.  

Een gelijke status voorzien wordt binnen literatuur ook aangegeven als een erg moeilijk te 

creëren voorwaarde (Amichai-Hamburger & McKenna, 2006). 

Intergroep samenwerking 

Op vlak van intergroep samenwerking scoort het opzet van de Lesson Study in theorie 

ook goed aangezien het oorspronkelijke format was dat de lerarenopleiders uit België en 

Zambia alle fasen van de beide cyclussen samen zouden doorlopen en de lerarenopleiders 

les zouden geven in het partnerland.  

 

Maar uit de gesprekken met de deelnemers kwam duidelijk naar voren dat ze enkel 

observator waren in het andere land, niet samen met de collega’s-lerarenopleiders uit het 

partnerland een les hebben ontworpen, en hierdoor niet volledig betrokken werden bij de 

gehele Lesson Study cyclus van het partnerland.  

 

Lieve zei: “Nu heb ik het gevoel dat we twee cycli zijn doorlopen: we hebben in België een 

keer een Lesson Study gedaan over MIJN zogezegd probleem en we hebben in Zambia een 

Lesson Study gedaan over HUN probleemstelling daar. Was het dan nodig om daar een 

verplaatsing voor te maken? Kun je dan niet gewoon een LS doen bij ons? Moeten dat dan 

speciaal mensen zijn van Zambia die daarvoor moeten komen?” Ze stelt dan ook voor om 
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één les samen op te stellen en deze uit te proberen in beide landen opdat ze duidelijk 

kunnen zien hoe deze les moet aangepast worden afhankelijk van de specifieke 

onderwijscontext in het land. 

 

Andere suggesties van Lieve en Banji, de lesgevers van de cycli, waren om in het 

partnerland te gaan lesgeven, wat oorspronkelijk de bedoeling was. Banji maakt hierbij de 

redenering: “It is a very good thing for me to teach the Belgian students because it would 

really give me the actual experience (...) the way the Belgian students would react, express 

themselves, interact and respond to my lessons, would be different to the way the Zambian 

students would do that. So, for me to experience the teaching of the lesson (in België 

nvdr.) would improve my global citizenship competences.” In dezelfde lijn van het 

lesgeven, suggereerden drie van de vier lerarenopleiders co-teaching als een mogelijkheid.  

  

Fanwell bemerkte ook een gebrek aan samenwerking: “Preparing the lesson with all four 

teachers would have been interesting and effective because it would have given a broad 

spectrum of views and ideas (...).”  

 

In de praktijk blijkt dus dat de lerarenopleiders wel graag hadden willen samenwerken om 

bijvoorbeeld samen de onderzoeksvragen te definiëren (fase 1 van de Lesson Study 

cyclus), lessen samen te ontwerpen (fase 2) of ze zelfs samen te geven, maar dat is door 

omstandigheden en mede door organisatorische factoren niet het geval geweest. Vanaf de 

uitvoering van de les kwamen de internationale collega’s-lerarenopleiders wel in beeld, 

waar ze de rol van observator op zich namen (fase 3). De volgende fasen waarin de les 

werd besproken (fase 4), herwerkt en opnieuw uitgevoerd (fase 5), en tenslotte de 

eindbespreking (fase 6), waren wel steeds collectief met alle deelnemers. Nog een extra 

beperking was dat zowel Bo als Fanwell door omstandigheden veel afwezig waren in de 

cyclus in hun land.  

 

Op vlak van interculturele samenwerking was de Lesson Study in zijn toegepaste vorm dus 

niet optimaal, er waren wel enkele suggesties van de deelnemers die dit zouden 

verbeteren. 

Gemeenschappelijk doel  

Qua gemeenschappelijk doel scoort de Lesson Study ook weer punten in intentie maar 

niet in uitwerking.  

 

Ten eerste was, zoals hierboven reeds vermeld, het oorspronkelijke opzet om alle fasen 

van de Lesson Study cyclus samen te doorlopen, maar dit is niet gebeurd. Ook werd niet 

gewerkt rond een gemeenschappelijk bevonden probleemstelling tijdens het opstellen van 

een onderzoeksvraag en lesontwerp (fase 1 en fase 2 van de Lesson Study).  

 

Ten tweede hadden de Belgische lerarenopleiders naast de Lesson Study nog een ander 

doel dat na contact met hun Zambiaanse lerarenopleiders een gemeenschappelijk doel 

werd, namelijk het opstarten van een scholenband en samenwerking op lange termijn 

tussen de Belgische en Zambiaanse hogescholen. Of dit tweede doel een invloed hoeft te 

hebben op het al dan niet ontwikkelen van de wereldburgerschapscompetenties van de 

lerarenopleiders is een vraagteken. Het initiëren van duurzame contacten tussen beide 

landen toont in ieder geval veel potentieel.  
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Ten derde was er bij de Belgische lerarenopleiders in het begin enige verwarring over de 

effectieve doelstelling van de internationale uitwisseling. Dit kwam onder andere doordat 

oorspronkelijk andere Belgische lerarenopleiders gingen deelnemen. Hierdoor was er bij 

hen niet altijd evenveel enthousiasme voor het Lesson Study-aspect van de internationale 

uitwisseling, aangezien de focus voor hen te veel op de les lag (wat natuurlijk het hele 

opzet was). Zo vond Lieve: “Het ging altijd maar over die les die les die les, terwijl ik dacht, 

ooh er zijn hier zoveel mogelijkheden (…)” Zowel Lieve als Bo voelden zich beiden wat 

beperkt door de Lesson Study en wilden heel graag ook meer in het algemeen op 

verkenning gaan in de Zambiaanse scholen en de samenleving (zie ook criterium 

‘verschillende sociale settings’). Lieve maakte ook nog de bemerking dat ze niet overtuigd 

is van de meerwaarde van een Lesson Study voor lerarenopleiders aangezien lesgeven 

slechts één van haar taken is.  

 

Kortom, het contact is niet helemaal optimaal gezien het gemeenschappelijk doel er wel 

was, maar niet door alle deelnemers even sterk gedragen werd. 

Contact is belangrijk voor deelnemers 

Optimaal contact kan ook het beste plaatsvinden als het contact op zich als belangrijk 

beschouwd wordt door de deelnemers. Dat was natuurlijk ook de bedoeling van de 

Lesson Study, maar uit bovenstaande kunnen we afleiden dat de deelnemers het 

ontwikkelen van persoonlijke wereldburgerschapscompetenties niet per se als prioritair 

zagen: de Belgen waren ook met de scholenband bezig en aan Zambiaanse zijde was de 

focus vooral het aftoetsen van de Vlaamse versie van Lesson Study, een methodiek die in 

Zambia al lang is ingeburgerd. Het contact tussen de deelnemers werd dus door hen wel 

als belangrijk gezien, maar de Lesson Study op zich was daarbij niet per se prioritair. 

 

Institutionele steun 

Op vlak van institutionele steun voor het project voldoet de Lesson Study ruimschoots 

aangezien de organiserende instantie VVOB gesteund wordt door de Belgische overheid, in 

Zambia ook een kantoor en afdeling heeft, én Lesson Study in Zambia een beproefde en 

wijd verspreide professionaliseringsmethode is. Daarnaast gaven de scholen van beide 

landen toestemming om deel te nemen aan dit project en een week naar het partnerland 

te reizen. Echter, in eigen land werden de deelnemers niet vrijgesteld van hun taken.  

Vriendschapspotentieel 

Lesson Study zou door samenwerking in het ontwerpen van lessen kunnen zorgen voor 

een nauwer contact en dus voor vriendschapspotentieel. Maar aangezien, zoals eerder 

vermeld, de twee duo’s lerarenopleiders erg onafhankelijk aan hun lesontwerpen hebben 

gewerkt, zien we hier een gemiste kans. Buiten de Lesson Study vonden echter wel, op 

eigen initiatief van de deelnemers, verschillende informele contacten plaats. Deze 

persoonlijke contacten hebben het vriendschapspotentieel van het project in zijn geheel 

wel vergroot. 

Gelijk aantal individuen van elke groep  

Een andere voorwaarde om ervoor te zorgen dat contact zodanig optimaal verloopt dat de 

vooroordelen kunnen verdwijnen, is dat er gelijke aantallen individuen van elke groep 



23 

moeten deelnemen. Dat is het opzet van deze Lesson Study zeker het geval. Er is ook 

actief aan gewerkt om deze balans te behouden: toen één van de oorspronkelijke Belgische 

deelnemers wegviel, werd meteen werk gemaakt van een vervanger. Waar deze balans 

even uit evenwicht was, waren de fasen van het observeren en evalueren in de Zambiaanse 

cyclus: een groep collega’s van de Zambiaanse lerarenopleiders sloot hierbij aan. 

Regelmatig en frequent contact 

Uit het literatuuronderzoek kunnen we niet precies afleiden wat de concrete implicaties zijn 

van regelmatig en frequent contact, noch wat dat precies inhoudt. Voor ons onderzoek zijn 

we ervan uitgegaan dat het gaat om meervoudig contact tussen de deelnemers en hebben 

we ons vooral gebaseerd op de inschatting van de deelnemers zelf. Alle deelnemers gaven 

aan dat ze hun aanwezigheid in het partnerland te kort vonden: niet voor het voltooien 

van de Lesson Study cyclussen, maar wel om zich te kunnen onderdompelen in de cultuur 

van het partnerland.  

 

In zekere zin was er tijdens het project wel regelmatig en frequent contact dankzij de 

Lesson Study. Anderzijds hebben de deelnemers zelf initiatief genomen om in de toekomst 

ook in contact te blijven voor de samenwerking tussen de hogescholen. Een ander eerder 

hypothetisch voorstel van Bo was om meer tijd te voorzien voor een Lesson Study en niet 

te focussen op slechts één les, maar om een meer geïntegreerde methodiek te ontwikkelen 

verspreid over een gans schooljaar. Dit kan het contact meer regelmatig en frequent 

maken en zo bijdragen aan dit criterium voor optimaal contact. 

 

Binnen deze variant op een Vlaamse Lesson Study werd er dus deels wel gezorgd voor 

regelmatig en frequent contact, al was dat niet enkel de verdienste van de Lesson Study.  

Verschillende sociale settings 

Binnen de Lesson Study waren wel meerdere en verschillende sociale settings 

ingebouwd. Ten eerste was er het internationale aspect waarbij in België en Zambia ter 

plaatse werd gegaan om een Lesson Study Cyclus te doorlopen. Ten tweede bevatte de 

Lesson Study de voorbereidingsmomenten, de klassikale lessen en de interviews, die elk 

op hun beurt kansen boden tot contact. Daarbij was er in de Zambiaanse cyclus ook nog 

een extra sociale setting waarbij de collega’s van de Zambiaanse lerarenopleiders 

eveneens betrokken werden. Ten derde waren er, zoals al eerder gezegd, buiten de Lesson 

Study ook nog informele sociale settings, die zich op initiatief van de deelnemers vormden. 

 

Alle deelnemers gaven aan graag meer ruimte te hebben gehad om het partnerland te 

gaan verkennen, buiten de schoollokalen waarbinnen aan de Lesson Study werd gewerkt. 

Een voorstel van Bo was om de Lesson Study cyclus korter te maken om daarnaast binnen 

het uitwisselingsproject ook meer ruimte te voorzien om kennis te maken met de 

(professionele) omgeving. Lieve sluit zich hier eveneens bij aan en zou Lesson Study eerder 

tot een onderdeel van het project maken en dit niet als de hoofdactiviteit. Ze had graag 

veel meer lessen bijgewoond, aan job shadowing kunnen doen, mee kunnen vergaderen, 

de lokale stagecoördinator gesproken, etc. Volgens haar leef en leer je op die manier met 

de mensen mee en zal dit bijdragen aan je wereldburgerschapscompetenties. Banji 

daarentegen verkiest meer internationale uitwisselingen en net meer Lesson Study.  
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Contact is vrij van negatieve emoties of angst 

Als laatste dient nog vermeld te worden dat de omstandigheden binnen de Lesson Study 

grotendeels voldeden aan de voorwaarde voor optimaal contact doordat het vrij was van 

negatieve emoties of angst. Aangezien inherent is aan Lesson Study dat leerkrachten 

op een indirecte manier (via analyse van de les) aan elkaar feedback geven, wordt zo een 

veilige leeromgeving gecreëerd en ook mogelijke negatieve emoties van begin af aan 

worden vermeden. Alle deelnemers gaven dit ook aan door de samenwerking een hoge 

score te geven op sfeer en collegialiteit. Echter in de Zambiaanse cyclus waren er meer 

observatoren (door toevoeging van extra Zambiaanse collega’s) dan studenten aanwezig 

wat volgens Bo voor een heel ongemakkelijke sfeer zorgde voor onder andere Banji als 

lesgever. 

3. Digitaal vs. fysiek contact  

In dit hoofdstuk wordt de focus gelegd op deelvraag c: Wat is de meerwaarde van face-to-

face contact in een project voor het ontwikkelen van de wereldburgerschapscompetenties? 

Kan digitaal contact ook aan de voorwaarden van de contacthypothese voldoen?  

 

Tijdens de interviews werd vrij snel duidelijk dat alle deelnemers face-to-face contact een 

meerwaarde vonden voor het project. Zo citeerde Banji mooi: “You have moved from 

Belgium here and by talking to you one-on-one, by interacting with you one-on-one, it 

really improves the understanding of diversity. Like you may not even really explain 

everything to me but by simply seeing you and interacting with you I will try to understand 

certain things, then it will also clear a lot of misconceptions.” Volgens Lieve zijn face-to-

face contacten ook duurzamer dan virtuele contacten.  

 

Ook werd bevraagd of de deelnemers onderling digitaal contact voorafgaand aan de reizen 

als een meerwaarde zouden aanzien. Banji bevestigde dit meteen. Hij had eerder een 

eenzaam gevoel bij zijn aankomst in België, doordat hij enkel een taxichauffeur had gezien 

en nog geen contact met de deelnemers had kunnen hebben. Dit zou volgens hem wel 

verholpen kunnen worden indien hij op voorhand contact had gehad met de deelnemers 

via een online medium. Ook Bo en Lieve beaamden dat je elkaar al wat kan leren kennen 

en het ook positief had kunnen zijn voor het opstellen van een planning. Ook in de literatuur 

werd aangetoond dat text-based contact een goede basis kan vormen voor een goed face-

to-face contact in de toekomst (Amichai-Hamburger & McKenna, 2006). Dit werd dan ook 

bevestigd door onze deelnemers.  

 

Anderzijds blijkt uit literatuur dat de fysieke aanwezigheid toch niet zo een 

doorslaggevende factor of per definitie beter kan zijn dan het intuïtief werd aangevoeld 

door de deelnemers (Cao & Lin, 2017; Amichai-Hamburger & McKenna, 2006). Wat zijn 

hun ideeën over mogelijkheden en beperkingen van digitale tools om een 

internationaliseringsproject op poten te zetten?  

 

Zowel Banji, Fanwell als Lieve zien mogelijkheden om een Lesson Study met behulp van 

een digitaal platform uit te breiden. Dit zou eveneens de mogelijkheid bieden om een 

Lesson Study uit te voeren op langere termijn. Fanwell citeert: “This can be cost effective 

and sustainable in the light of the global pandemic and financial constraints.” Hier sloot 

Banji zich bij aan. Lieve is dan weer kritischer en denkt dat het zeker mogelijk is een Lesson 

Study via online platformen te organiseren, maar betwijfelt of er hier dan nog een invloed 
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waarneembaar zal zijn op het ontwikkelen van de wereldburgerschapscompetenties. In de 

literatuur werd echter reeds bekrachtigd dat vooroordelen evengoed verminderen als 

gevolg van text-based communicatie. Hieruit kan afgeleid worden dat computer-mediated 

communication dus wel rechtstreeks een positieve invloed zal hebben op de 

wereldburgerschapscompetenties (Amichai-Hamburger & McKenna, 2006). Het was enkel 

Bo die ernstige twijfels had over de slaagkansen van het samenwerken op een digitale 

manier met de Zambiaanse lerarenopleiders. Zij heeft enige twijfels bij de bereikbaarheid 

van de Zambiaanse lerarenopleiders en focust hier dan niet per se op de slechte 

internetverbindingen die er zijn in Zambia. Dit wordt vervolgens zelf door de Zambiaanse 

lerarenopleiders beaamd, waarin zij bevestigen dat ze meer prioriteit geven aan face-to-

face contact dan aan digitale meetings. Dit sluit aan bij één van de voorwaarden voor 

optimaal contact die we al eerder bespraken: het contact moet als belangrijk beschouwd 

worden door alle deelnemers. 

 

Het is echter wel de bedoeling van de Belgische en Zambiaanse lerarenopleiders om een 

vervolgproject op poten te zetten waarbij ze de Belgische en Zambiaanse studenten willen 

laten samenwerken via digitale platformen. Om dit project te doen slagen houden de 

Belgen en Zambianen nog steeds contact.  
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Conclusie en discussie 
Deze masterproef deed voor het eerst onderzoek naar een internationale uitwisseling met 

toepassing van een Lesson Study tussen Belgische en Zambiaanse lerarenopleiders.  

 

Op welke manier heeft een internationale Lesson Study een meerwaarde voor het 

ontwikkelen van wereldburgerschapscompetenties?  

 

In het begin van het project merkten we dat enkele deelnemers mogelijk vanuit 

voorgaande ervaringen reeds enkele wereldburgerschapscompetenties hadden verworven, 

die ze dan ook konden inzetten tijdens het project. Het is ook niet zo vreemd dat juist deze 

deelnemers, met een bredere kijk op de wereld, deelnemen aan dit project. Dit werd 

eveneens in de literatuur aangetoond (Paluck & Green, 2008). 

 

Wat de wereldburgerschapscompetenties betreft, is het in het algemeen moeilijk om hier 

een evolutie bij de deelnemers te kunnen waarnemen. Enerzijds omdat er in de literatuur 

geen eenduidige definitie bestaat van verschillende criteria. Anderzijds omdat het project 

volgens ons te kort was om hier ook effectief een waardevolle evolutie in te kunnen 

waarnemen. Tot slot zijn de enquêtes van de student-onderzoekers gebaseerd op 

verschillende definities van wereldburgerschapscompetenties en niet op reeds bestaande 

psychologische en sociologische vragenlijsten voor het meten hiervan. Toch waren er wel 

enkele indicaties die in de interviews naar boven kwamen die een positieve evolutie van 

de wereldburgerschapscompetenties aantoonden. We kunnen deze evolutie echter niet per 

se toeschrijven aan de Lesson Study, met name door de in slechts beperkte mate 

gerealiseerd omstandigheden voor optimaal contact. Deze evolutie wordt dus eerder 

toegeschreven aan de internationale uitwisseling in het algemeen. Ook in de literatuur 

wordt bevestigd dat uitwisselingen op zich al een enorme meerwaarde kunnen bieden voor 

het ontwikkelen van wereldburgerschapscompetenties (Berg, 2016; Law et al, 2010). De 

theorie die hierachter schuilt is de contacthypothese. Die stelt dat vooroordelen kunnen 

verminderen als je contact hebt met een uitgroep onder specifieke voorwaarden. 

Diversiteitscompetenties zoals onbevooroordeeldheid, multiperspectiviteit, flexibiliteit etc. 

hebben dus baat bij contact onder de voorwaarden van de contacthypothese. 

 

Daarom keken we binnen dit onderzoek dan ook naar welke voorwaarden voor contact 

aanwezig waren binnen de hoofdactiviteit van deze internationale uitwisseling: de 

professionaliseringsmethodiek Lesson Study. We kunnen concluderen dat er heel wat 

voorwaarden voor optimaal contact aanwezig waren binnen het project en dat de Lesson 

Study hier ook veel potentieel toe had, dat niet helemaal tot zijn recht is gekomen. Dus 

ook voor de evolutie van de wereldburgerschapscompetenties van de lerarenopleiders zijn 

de resultaten eerder ambigu.  

 

De vier basisvoorwaarden van Allport waren in het originele opzet van de Lesson Study als 

methode aanwezig: contact vond plaats tussen mensen met een gelijke status, die 

samenwerkten naar een gemeenschappelijk doel en die daarbij institutionele steun 

genoten. In de praktijk kwamen deze niet allemaal tot hun recht en wel om verschillende 

redenen. In de praktijk zijn er wel verschillen qua status tussen de lerarenopleiders op te 

merken, was er eigenlijk in de eerste drie fasen van de Lesson Study cyclus geen sprake 

van interculturele samenwerking, en was de doelstelling niet éénduidig voor de 

deelnemers. Enkel de institutionele factor bleef in de praktijk volledig overeind.  
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De zes uitbreidingscriteria voor optimaal contact die we hadden geselecteerd op basis van 

de literatuurstudie zijn vriendschapspotentieel, contact tussen een gelijk aantal individuen 

van de verschillende groepen, regelmatig en frequent contact, contact in verschillende 

sociale settings, contact dat als belangrijk wordt beschouwd door de verschillende 

deelnemers en contact dat vrij is van negatieve emoties. Vriendschapspotentieel was 

binnen de Lesson Study beperkt aanwezig, maar buiten de Lesson Study op initiatief van 

de deelnemers sterker. Lesson Study zorgde voor een gelijk aantal individuen per groep. 

Binnen deze variant op een Vlaamse Lesson Study werd er dus deels wel gezorgd voor 

regelmatig en frequent contact, al was dat niet enkel de verdienste van de Lesson Study. 

Binnen de Lesson Study waren verschillende sociale settings ingebouwd, die opnieuw 

informeel werden uitgebreid door de deelnemers. Het contact tussen de deelnemers werd 

door hen zeker als belangrijk gezien, maar de Lesson Study was daarbinnen niet prioritair. 

Ten slotte was het inherent aan het opzet van een Lesson Study dat er een veilige 

leeromgeving gecreëerd werd waardoor er een maximale kans was om contact te laten 

verlopen op een manier die vrij was van negatieve emoties of angst wat de deelnemers 

ook allemaal beaamden.  

 

Hoewel het potentieel aanwezig was, ervaarden niet alle deelnemers dit zo. In de woorden 

van Bo: “We hebben er het maximum uitgehaald. Ik moet zeggen dat we er ook wel 

positieve dingen hebben uitgehaald uit die Lesson Study. Maar dat zijn dingen die we er 

anders ook gingen uitgehaald hebben volgens mij.” Deze interpretatie lijkt ons niet 

helemaal op te gaan (afgaande op de criteria voor optimaal contact), gezien hun eerder 

eenzijdige focus op het gebrek aan activiteiten buiten de Lesson Study, al valt daar ook 

iets voor te zeggen (aangezien het voorzien van verschillende sociale setting ook een 

voorwaarde voor optimaal contact is volgens de contacthypothese). 

 

De meerwaarde van face-to-face contact werd door alle deelnemers aangehaald, maar uit 

de literatuur blijkt eigenlijk dat die niet noodzakelijk is (Cao & Lin, 2017; Amichai-

Hamburger & McKenna, 2006). Het project heeft ook maar in beperkte mate voldaan aan 

de criteria voor optimaal contact. Mocht dit wel het geval zijn is het nog moeilijk om te 

concluderen op basis van dit onderzoek op welke manier face-to-face contact dan een 

meerwaarde had kunnen zijn. Een mogelijke aanbeveling is om het project uit te breiden 

via een online platform.  

 

Het lijkt ons dat meer onderzoek naar de meerwaarde van face-to-face contact binnen een 

(internationale) Lesson Study of een uitwisselingsproject aan de orde is. Verder onderzoek 

zou wel wereldburgerschapscompetenties kunnen meten op basis van wetenschappelijke 

vragenlijsten, waar we nu geen gebruik van hebben gemaakt 

 

Hieronder geven we nog enkele aanbevelingen en bedenkingen die na afloop van dit 

onderzoek naar boven kwamen. 

1) De internationale Lesson Study bood veel potentieel voor het ontwikkelen van de 

wereldburgerschapscompetenties, maar door de vele wijzigingen aan het 

oorspronkelijke opzet, werden er hier enkele kansen misgelopen voor de 

deelnemers. Voor een toekomstig onderzoek is het volgens ons een vereiste om 

alle fasen van de internationale Lesson Study gezamenlijk uit te voeren: door 

minstens samen de les te ontwerpen en eventueel zelfs samen te geven (co-

teaching of teamteaching). 
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2) Een variant op de Lesson Study die we voorstellen is ook om binnen de twee 

cyclussen samen te werken rond één gemeenschappelijk probleem en één les te 

ontwerpen voor beide landen, zodat die kan aangepast worden aan de specifieke 

onderwijscontext. 

3) Binnen een internationale Lesson Study lijkt het ons aangewezen dat de deelnemers 

lesgeven in het partnerland. 

4) Wanneer er te weinig contactmogelijkheden zijn in het partnerland, kan dit 

aangevuld worden met een voorafgaand en eventueel zelfs (deels) vervangend 

digitaal platform.  

5) Het is ook belangrijk om ruim voorafgaand duidelijk te communiceren over de 

doelstelling van een dergelijk internationaliseringsproject. 

6) Voorzie het best in extra sociale settings waarbij deelnemers buiten het ‘lab Lesson 

Study’ het partnerland (liefst samen met de lokale collega’s-lerarenopleiders) 

kunnen verkennen. 

7) Verder moet de vraag gesteld worden welke Lesson Study methode gebruikt wordt. 

Nu werd de Vlaamse gebruikt in Zambia, terwijl de professionaliseringsmethodiek 

al veel meer is ingeburgerd dan in Vlaanderen.  

8) Er was een meer kritische benadering van de Lesson Study en het project in het 

algemeen vanuit de Belgische lerarenopleiders (misschien ook omdat ze in het begin 

niet geheel op de hoogte waren van het doel van het project, gezien de 

continuïteitsproblemen van de deelnemers). Dit kan een invloed hebben gehad op 

de manier waarop de enquête- en interviewvragen beantwoord werden. 

 

  



29 

Bijlagen 

Beschrijving relevantie voor het onderwijsveld of brede 

educatieve sector 

Voor deze masterproef werd er samengewerkt met VVOB en Kruit. Dit zijn beide externe 

organisaties die dit pilootproject op poten hebben gezet met als doel te achterhalen wat 

het effect van een internationale Lesson Study zou zijn op de 

wereldburgerschapscompetenties van lerarenopleiders. De verrijking van 

wereldburgerschapscompetenties wordt in de onderwijswereld belangrijker vanwege de 

multiculturele samenleving waar we tegenwoordig in opgroeien. Hierdoor is het belangrijk 

dat in eerste instantie lerarenopleiders deze competenties voldoende bevatten om deze 

ook te kunnen overdragen naar toekomstige leerkrachten.  

 

In dit onderzoek werd er dus nagegaan in welke mate de internationale Lesson Study hierin 

een meerwaarde kon bieden. Enkele relevante resultaten voor het garanderen van 

optimaal contact bij internationaliseringsprojecten kunnen uit dit project ontleend worden 

en ervoor zorgen dat toekomstige internationaliseringsprojecten een grotere positieve 

impact kunnen hebben op het verbeteren van de wereldburgerschapscompetenties. Dit 

pilootproject kan dus als concreet voorbeeld gebruikt worden om andere 

internationaliseringsprojecten op te starten met eventueel een bredere doelgroep waar ook 

leerkrachten en eventueel zelfs studenten in betrokken kunnen worden. Op deze manier 

krijgen lerarenopleiders, leerkrachten, studenten etc. de kans zich te ontwikkelen tot 

wereldburgers en zijn deze beter gewapend tegen de maatschappelijke uitdagingen die 

zich momenteel in deze superdiverse samenleving kunnen voordoen. Tot slot wordt in dit 

onderzoek het potentieel van Lesson Study als een professionaliseringsmethodiek 

uitgebreid naar een internationaliseringsproject.  

 

Kortom kunnen we concluderen dat dit onderzoek zijn meerwaarde kan bieden in de brede 

educatieve sector opdat er meer leerkrachten ontstaan met goed ontwikkelde 

wereldburgerschapscompetenties. Daarnaast biedt het andere onderzoekers de kans 

internationaliseringsprojecten verder uit te breiden.  
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