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De Hogeschool Utrecht is al een tijd lang 
bezig met Lesson Study, een methodiek voor 
vakdidactisch teamleren waarbij een team 
van leerkrachten gezamenlijk een les
ontwerpt, deze uitvoert, observeert, eval-
ueert en de verbeterde les opnieuw uitvoert. 
Om dit tot een succes te maken speelt IRIS 
Connect een belangrijke rol.

Felix van Vugt, projectleider Lesson Study 
en Hogeschooldocent Onderwijskunde 
vertelt ons er alles over. 

“We verwachten 
dat we met IRIS 
Connect live
observatie kunnen 
benaderen.”

Felix van Vugt
Projectleider en docent 
onderwijskunde



Over de sleutel tot succes is Felix heel 
duidelijk: “Wij zijn zelf de sleutel tot 
succes. Wij gebruiken IRIS Connect in de 
Lesson Studies op de scholen waarvoor wij 
werken. Wat helpt is dat scholen infor-
matie krijgen over de privacy kwestie en 
hoe IRIS Connect daar een antwoord op 
levert. Dat is voor scholen cruciaal met 
betrekking tot het inzetten van het
systeem.”

“IRIS Connect is een handig 
instrument. Wederzijds

lesbezoek is namelijk zeer 
tijdsintensief en levert veel 
problemen op ten aanzien 

van roostering en lesuitval.”

Dat IRIS Connect door de Hogeschool 
Utrecht ook in de toekomst gebruikt zal 
worden staat vast: “Wij hebben voor IRIS 
Connect gekozen vanwege het gebruiks-
gemak van de set en het platform en 
wegens de mogelijkheid om gemakkelijk 
en veilig opnames te delen. In de
toekomst gaan we dan ook door met 
Lesson Studies en de inzet van IRIS
Connect hierin.”

“Wij willen dat leerkrachten die
deelnemen aan Lesson Study met behulp 
van IRIS Connect virtueel bij elkaars les 
‘aanwezig’ kunnen zijn. De leerkracht die 
de les heeft gegeven kan de opname van 
de les delen en om feedback vragen”, 
vertelt Felix, “in de literatuur wordt vaak 
beweerd dat er geen substituut is voor live 
observatie, maar we verwachten dat we 
met IRIS Connect live observatie kunnen 
benaderen. Hiermee zouden we een
interessante efficiëntieslag maken, omdat 
wederzijds lesbezoek namelijk zeer
tijdsintensief is en veel problemen
oplevert ten aanzien van roostering en 
lesuitval. Het is vooralsnog geen
vervanging van live observatie, maar zowel 
de begeleiders als deelnemers ervaren 
IRIS Connect wel als een handig
instrument.” Felix is dan ook erg te
spreken over zowel de tijdsbesparing als 
de flexibiliteit die IRIS Connect hun
oplevert: “Doordat we nu een systeem 
hebben waarmee we de les kunnen
registreren is het geen ramp meer als een 
leerkracht uit het team niet aanwezig kan 
zijn bij de les. De leerkracht kan door IRIS 
Connect toch een bijdrage leveren aan de 
nabespreking. Dit zorgt er voor dat Lesson 
Study minder uitdagend wordt en dat 
levert ons zowel tijd als flexibiliteit op.” 

IRIS Connect
Professionalisering staat bij de meeste scholen 

hoog in het vaandel. IRIS Connect biedt scholen 

de mogelijkheid om professionalisering door te 

voeren en zorgt voor het ontstaan van een 

kwaliteitscultuur binnen de organisatie. De 

leerkrachten leren van zichzelf en van elkaar. 

Elke les die een leerkracht geeft is een kans om 

er van te leren. IRIS Connect moedigt collegiale 

consultatie aan.

Met IRIS Connect investeert u op een effectieve, 

kosten en tijd besparende wijze in scholing voor 

uw personeel. U creëert een cultuur waar

continu leren en verbeteren vanzelfsprekend is. 

IRIS Connect geeft de leerkracht de mogelijk-

heid om kwaliteit in eigen hand te nemen met 

behulp van veilige cloud- en video technologie.
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