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Bazalt 
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2554 EM Den Haag
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E: info@hco.nl

RPCZ
Edisonweg 2
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E: info@rpcz.nl

OnderwijsAdvies
Van Beeckstraat 62
2722 BC Zoetermeer
T: 079 329 56 00
E: Info@onderwijsadvies.nl

Leren zichtbaar maken bij u op school,  
uw partner in Nederland
Bazalt, HCO, RCPZ en OnderwijsAdvies zijn de enige  
officiële organisaties die de verbinding maken tussen 
het door Prof. John Hattie ontwikkelde programma  
(Visible learning Plus van Corwin) en de onderwijs- 
praktijk. Onze trainers zijn allemaal als enigen in  
Nederland opgeleid door mastertrainers verbonden  
aan Corwin en werken volgens de laatste inzichten en 
met actuele materialen. 

Het garandeert deelnemende scholen dat we geen 
eigen interpretatie geven, maar het gedachtegoed van 
prof. John Hattie overbrengen zoals het bedoeld is. 
Onze specialisten kennen de materie door en door en 

bieden scholen naast inspiratievolle trainingsdagen, 
vooral praktische coaching en begeleiding. Daarbij  
houden de scholen en onderwijsinstellingen hun eigen  
regie. U bepaalt dus zelf uw Leren zichtbaar maken route. 

Begeleiding betekent onder meer training bieden, tools 
aanreiken en inzichten bieden, verbeterteams onder-
steunen, samen de klas ingaan, hulp bieden bij de  
nieuwe of veranderende rol en iedere betrokkene  
binnen de school. Wij zijn er voor u in elke fase van  
de implementatie van Leren zichtbaar maken. Waar dit 
laatste zoal toe leidt, vertellen 4 scholen (PO, SBO, VO 
en MBO) in deze brochure.
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Leren zichtbaar maken op  
PO, SBO, VO en MBO... 

Professor John Hattie heeft grootschalig
onderzoek gedaan naar wat effect  
heeft op het leren van kinderen en heeft 
daarover veel cijfers gepubliceerd. Zijn 
belangrijkste conclusie: bijna alles wat  
op scholen gebeurt, heeft effect op het 
leren van kinderen. Het een wel veel meer 
dan het ander. Hoe u het meeste impact 
op leren heeft? Precies dat is het verhaal 
achter de cijfers!

De cijfers helpen u de juiste keuzes te maken,  
passend bij uw school. Prof. John Hattie draagt de 
feiten aan en u kunt er mee aan de slag. De cijfers 
maken u niet alleen bewust van de huidige situatie, 
maar ook van een mogelijke toekomst. Een toe- 
komst waarin u als schoolbestuurder, directeur of 
leraar nog meer impact heeft op het leren van uw  
leerlingen en waarin u weet wat de leerlingen aan 
het leren zijn.

Wat is uw impact?
Hoe weet u nu wat uw impact is? Hoe meet u dat? 
Bij Leren zichtbaar maken ligt de nadruk op leren in 
plaats van lesgeven. U kijkt voortdurend welke groei 
leerlingen maken. Bijvoorbeeld door in dialoog te 
zijn met leerlingen en feedback te vragen op uw 
eigen handelen. Dat werkt!

Weten wat uw volgende stappen zijn
Leren zichtbaar maken betekent ook dat leer-
lingen weten wat ze aan het leren zijn. 
Het leren voor een cijfer of een 
toets is minder relevant, de 
leerlingen leren omdat ze 
de doelen kennen en ze 
weten welke volgende 
stappen nodig zijn om 
die doelen te bereiken. 

Daarmee kunnen leerlingen eigenaar zijn van hun 
leerproces. Is daar een enorme verandering voor  
nodig? Niet per definitie, Leren zichtbaar maken 
bouwt voort op de dingen ie al goed gaan.

Kleine stappen, grote impact
Prof. John Hattie reikt onderzoeksresultaten aan.  
Hij beschrijft tien denkkaders en vijf gebieden om  
de wetenschap in actie om te zetten in klassen en 
scholen. We weten dat het werken aan deze vijf  
actiegebieden werkt, dat is bewezen. Onze scholing 
is overzichtelijk. U bepaalt zelf met welk actiegebied 
u begint, hoeveel nadruk u daarop legt en hoe lang 
u erover wilt doen. We zien dat kleine stappen van 
leraren grote impact op het leren van leerlingen  
kunnen hebben. U kunt door met het hele team aan 
de slag te gaan uw impact verder vergroten.

Samen werken aan leren
Leren zichtbaar maken is geen truc of een hype.  
Het is een in de praktijk en de wetenschap bewezen 
manier van werken in het onderwijs die uitgaat van 
het leren in plaats van het lesgeven. Leerlingen  
leren, maar ook de leraren en de schoolleiders.  
Iedereen is betrokken en heeft een eigen rol.  
Samen leren we hoe we de leerlingen van nu  
kunnen toerusten met de juiste bagage voor de  
wereld van straks.

Leren zichtbaar maken in de praktijk
In deze brochure kunt u lezen hoe andere scholen 

Leren zichtbaar maken hebben aangepakt. 
Verschillende schooltypes in verschil-

lende fases van de implementatie 
van Leren zichtbaar maken. Wilt 

u weten hoe Leren zichtbaar 
maken kan werken bij u op 
school? Neem dan contact 
met ons op.

Zelf aan 
de slag?

Overzicht trainingen 
vanaf pagina 13.
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“Yeaahhh.” Een van de leerlingen 
uit groep 7 steekt trots de ‘cheque’ 
met het hoogst getrokken bedrag 
in de lucht: € 8.000.000,-. Op tafel 
voor het groepje kinderen tal van 
andere bedragen die zij uit de 
enveloppen haalden tijdens hun 
‘Miljoenenjacht’, het spel waarmee 
zij getalbegrip ontwikkelen, nood-
zakelijk om goed te leren rekenen. 
Leren is leuk op Basisschool Oranje 
Nassau in Zwammerdam. Dat blijkt, 
want de circa 120 kinderen staan 
elke ochtend te dringen voor de 
schooldeuren. 

Zelf regierol oppakken
“Mede dankzij hun eigen verant-
woordelijkheid gaan leerlingen 
graag naar school”, constateert 
IB’er en leraar Marianne Verburg. 
“Na vijf jaar Leren zichtbaar maken 
weten ze inmiddels dat ze echt 
kunnen en mogen meepraten. Ze 
geven aan wat ze willen, maar ook 
wat ze niet leuk vinden. Die ruim-
te was er voorheen veel minder.” 
Voorheen begon de juf klassikaal 
met bijvoorbeeld lesje 3.8. “Ik 
wist waar we met elkaar naartoe 
gingen, maar de kinderen hadden 
geen flauw benul. Die waren blij 

als ze een krul of een compliment 
kregen. Met Leren zichtbaar maken 
zien ze nu zelf waar ze zijn en wel-
ke stappen ze wanneer kunnen of 
moeten zetten om uiteindelijk hun 
doel te bereiken. Ze regisseren dus 
zelf hun eigen leerproces. Uiteraard 
met onze sturing en begeleiding.” 

Met en van elkaar leren
De omslag van klassikaal naar meer 
individueel maakt het de leraren 
overigens mogelijk meer aandacht 
te geven aan die leerlingen die het 
op dat moment nodig hebben. “Bij 
het ‘Dictee’ dicteert de ene leerling 
woordjes aan de andere. De resul-
taten bekijken ze ook samen. Dat 
geeft je ruimte om te zien welk 
kind waar behoefte aan heeft.” 
Inmiddels wordt Leren zichtbaar 
maken ook bij de kleuters zicht-
baar. De eerste stap is ‘gewoon’ 
een puzzel maken. Ook op dit vlak 

werken kleuters al samen en geeft 
een oudere kleuter al feedback aan 
een jongere. ‘Heel goed, probeer 
nu eens alleen de randen te doen’. 
Zo zetten de kleuters ook telkens 
nieuwe stappen. Alleen de randen 
leggen of juist alleen het midden. 
En tot slot alle puzzelstukjes om-
draaien, met de blinde kant boven, 
en zo opnieuw de puzzel proberen 
te maken.

Posters werden portfolio’s
Toen de school vijf jaar geleden 
Leren zichtbaar maken introduceer-
de kon ze al voortbouwen op wat 
al gangbaar was: onderzoekend 
en ontwerpend leren. “Dat op zich 
is al kindgericht”, zegt directeur 
Annette Hesseling. “Onze leraren 
weten hoe dat bij hen werkt, stellen 
open vragen, nemen kinderen af en 
toe apart en laten ze ook samen-
werken. Facetten die ook over-

  PC BASISSCHOOL ORANJE NASSAU:

‘ Kinderen groeien veel  
sneller in hun vaardigheden’
“Voorheen deden leer-
lingen vooral dingen, 
nu zijn ze echt aan 
het leren. Ze weten 
welke stappen zelf te 
zetten en hebben hun 
leerdoelen goed voor 
ogen. Die eigen verant-
woordelijkheid maakt 
het dat ze graag naar 
school gaan.”

PO
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eenkomen met het gedachtegoed 
van John Hattie.” Nieuw waren de 
doelenposters die per doel, vak 
en groep aan de muren kwamen. 
“Daar zijn we vanaf gestapt. Op 
elk exemplaar kwamen namen 
van kinderen die een doel hadden 
behaald. Sommige zaten al flink 
hoog, anderen hingen nog aan de 
onderkant. Voor achterblijvers best 
frustrerend. Ook hadden we niet 
genoeg plek om alle posters op te 
hangen, was het tijdrovend voor 
de leerkrachten en absoluut niet 
duurzaam. Daarom werken we nu al 
geruime tijd met portfolio’s waarin 
ieder kind z’n eigen voortgang bij- 
houdt. En wie dat wil, mag best in 
het portfolio van een klasgenootje 
kijken of van een leerling in een 
hogere groep. En in de centrale hal 
zien ze de complete leerlijnen van 
groep 1-8.” 

Leerpleinen voor alle  
groepen
Dat laatste gaat nu gemakkelijker 
sinds de school voor alle groepen 
leerpleinen heeft ingericht. “Vorig 
jaar voor het eerst met groep 6, 7 
en 8. Daarna groep 4, 5 en 6. En 
recent zitten ook groep 1, 2 en 3 

in één leerplein; een fysieke ruimte 
waar de kinderen door elkaar  
heen spelen en werken. Zonder  
dat je iets zegt, kijken kinderen 
naar elkaar en laten ze zich prik-
kelen om iets nieuws te proberen. 
Een kleuter uit groep 2 ziet een 
kind uit groep 3 een moeilijker 
puzzel maken en wil dat ook gaan 
uitproberen”, zegt Annette. “Elk 
leerplein heeft nu twee leraren. 
Daarmee benutten we ook veel 
meer hun talenten. Ze zien en leren 
van elkaars manier van lesgeven. 
Samenwerking dus nu ook binnen 
de klas. Bovendien krijg je een 
andere mindset: het zijn niet meer 
mijn, maar onze leerlingen.”  

Werkplezier bij leraren  
toegenomen
Uiteraard moesten leraren aan deze 
manier van werken wennen. “Maar 
Leren zichtbaar maken is een pro-
ces waarbij je mag leren en fouten 
mag maken. En dat geldt voor de 

hele school; zowel voor leerlingen, 
als voor leraren en directie. Het 
samen werken en elkaar inspireren 
geeft iedereen zeer veel plezier. 
Het is voor de leraren niet minder 
hard werken dan voorheen, maar 
het werkplezier is enorm toegeno-
men. Van uitval door ziekte is hier 
bijna geen sprake.” 

Mondiger zijn, flink groeien
“Het allerbelangrijkste verschil met 
de start vijf jaar geleden? We leren 
niet meer allemaal op hetzelfde 
moment hetzelfde lesje”, aldus 
Annette en Marianne. “Leraren 
gaan veel meer met leerlingen in 
gesprek. En ook de kinderen zelf 
weten veel beter hoe ver ze zijn 
in hun leerproces. Met een eigen 
verantwoordelijkheid zitten de  
kinderen beter in hun vel. Ze zijn 
veel mondiger geworden, bepalen 
zelf aan welke doelen ze gaan  
werken en groeien flink in hun  
vaardigheden.”

“Leren zichtbaar maken is een traject dat nooit 
eindigt. Is het even te druk op school of geeft  
uitval van leraren gedoe, om maar iets te noe-
men, berust er dan in dat het even minder hard 
gaat. Maar blijf wel gaan voor de gekozen visie: 
wat is je doel en waar blijf je aan werken?”



6 | www.lerenzichtbaarmaken.nl

“We willen dat onze leerlingen goed tot hun recht 
komen. En dat ze in een goede en uitdagende leerom-
geving het beste uit zichzelf kunnen halen.” Dat is, kort 
gezegd, de missie van christelijke scholengemeenschap 
Willem van Oranje in Oud-Beijerland. De school telt 
ruim 1.600 leerlingen die, verdeeld over twee locaties, 
mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig) vwo volgen. “De 
ruim 110 docenten stoppen veel energie in de ontwik-
keling van hun leerlingen, vinden het belangrijk dat het 
goed met ze gaat en hebben daar veel voor over. Leren 
zichtbaar maken sluit daar goed op aan”, meent rector 
en bestuurder Harry Verschoor. 

Geen revolutie
“Al enkele jaren experimenteren we met aspecten als 
formatief toetsen, Plan Do Check Act, feedback en  
eigenaarschap. Maar we constateerden dat er nauwe-
lijks samenhang ontstond. Totdat enkele docenten in 
aanraking kwamen met het gedachtegoed van John 
Hattie. Het mooie van Leren zichtbaar maken is dat het 
geen revolutie met zich meebrengt. Het is ook geen 
hype; geen nieuw Fins of Zweeds model of zoiets, dat 
na enkele jaren plaatsmaakt voor een nieuwe innovatie. 
Het is op onderzoek gebaseerd en bewezen dat de 
uitkomst werkelijk werkt bij het leren: leerlingen zijn zelf 
eigenaar van hun eigen ontwikkeling.”

Spanningsveld
Eigenaarschap realiseren bij leerlingen leidt echter tot 
een spanningsveld. “Onze docenten willen studenten 
alle hulp geven die ze nodig hebben”, vervolgt Harry. 
“Maar tegelijkertijd moeten ze nu ook een stapje terug 
doen. De leerling kan immers zelf het beste bepalen 
welke stappen hij nog moet zetten om zijn leerdoel te 
halen, zonder dat de docent hem daarbij voortdurend 
aan de hand neemt. Dat zal de komende tijd de grote 
uitdaging zijn. De leerling krijgt meer ruimte, meer vrij-
heid om zijn eigen stappen te zetten. De docent moet 
die ruimte geven. Het begint bij hem of haar.”

Stok achter de deur
Toen de school met Leren zichtbaar maken startte, is 
een filmpje gemaakt waarin jongeren aangeven wat een 
goede leerling is. “En wat blijkt? Ze zeggen allen:  
opletten in de klas, huiswerk maken, je spullen bij je 
hebben… Allemaal vormen van gedrag, van dingen 
doen. Maar niemand zegt: ik moet veel leren. We zien  
in de klas dus wel of leerlingen hun huiswerk hebben 
gemaakt, maar minder goed of ze echt iets geleerd 
hebben. Op zich vinden de leerlingen onze nieuwe aan-
pak een goed plan, maar ze zijn ook kritisch. ‘Gaan wij 

‘ Leren zichtbaar maken  
begint bij de docent’

HARRY VERSCHOOR, RECTOR CSG WILLEM VAN ORANJE:

Het traject is nog pril, maar docenten  
zijn positief. Leren zichtbaar maken kan  
docenten de tools en het inzicht geven  
hoe het eigenaarschap bij leerlingen te  
vergroten. Maar het vergt verandering  
van denken en doen. 

‘De leerling krijgt meer 
ruimte om zijn eigen  

stappen te zetten’

VO
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dit wel doen? Om te leren hebben we wel een stok  
achter de deur nodig.’ Een andere manier van lesgeven 
én leerlingen stimuleren eigen regisseur te worden, 
vergt veel van de docenten.” 

Spiegelen met maatje
Een half jaar geleden startte de school met De Grond-
slag waaraan vrijwel alle docenten deelnamen. Zij die er 
toen niet bij konden zijn, kregen later een herkansing. 
“Alle docenten staan er achter, het draagvlak is er. Maar 
we gaan geleidelijk aan de slag. We kozen ervoor om 
acht Leren zichtbaar maken-groepen te maken van elk 
veertien docenten. Twee docenten zijn de procesbe-
geleider. Iedere docent stelt zijn eigen actieplan op en 
heeft een maatje waarmee hij kan spiegelen. We zijn 
nog maar kort bezig met Leren zichtbaar maken. Om 
de vier á vijf weken komt de groep bij elkaar en worden 
ervaringen uitgewisseld. Die interactie kan steeds verder 
groeien. De  Masterclass ‘Feedback geven en leer- 
doelen’ past ook in die opzet. Daarmee kunnen belang-
stellenden hun theoretische kennis rond Leren zichtbaar 
maken vergroten.”

Cultuurverandering inzetten
De eerste ervaringen zijn bemoedigend. Sommige 
docenten geven aan korter bezig te zijn met instructie 
en het uitleggen. Zij laten hun leerlingen sneller ver-
werkingsopdrachten doen en herhalen gedurende een 
veel langere periode. “Het blijkt dat de impact van de 
lesstof niet groter is naarmate de uitleg langer duurt”, 
concludeert één docent. Maar ook: “Ik moet wel over 
een langere periode herhalen, maar daarbij stagneer ik 
niet in de lesstof.” Het is dus vooral experimenteren en 
ervaren, meent Harry. “Eigenlijk zijn we gestart met een 
verandering van de cultuur. Transparant zijn en samen 

leren, en fouten maken als docent past niet erg bij de 
cultuur van het onderwijs. We willen het graag goed 
doen. Cultuurverandering kost veel energie en vraagt 
tijd, het gaat echt niet zonder slag of stoot. Net zoals bij 
Leren zichtbaar maken mag je hierbij fouten maken en 
daarvan leren. Dat geldt voor leerlingen, maar zeker ook 
voor de docenten en de schoolleiding.” 

Kleine stapjes zetten
Vaste gewoontes omvormen vergt tijd. “We willen het 
in kleine stapjes doen. We verwachten dan ook dat dit 
traject zeker drie tot vijf jaar gaat duren. De generatie 
die nu op school komt, merkt er op het einde pas de 
volle verandering van. Kleine stapjes dus, geen revo-
lutie. Docenten die nu al enthousiast aan de slag zijn 
gegaan en gemotiveerd voorop lopen, mogen zich niet 
geremd voelen door de school en hun omgeving. Ook 
dat is een uitdaging. Als het lukt dat over een jaar alle 
docenten nog steeds positief staan tegenover Leren 
zichtbaar maken, en dat zij daarin nog steeds verdere 
stappen willen zetten, dan hebben we heel veel bereikt. 
De docent is nu eenmaal de hoofdrolspeler. Als die het 
Leren zichtbaar gaat maken, dan doen de leerlingen dat 
uiteindelijk ook.”

Welke tips kun je een ander geven? 
Elkaar feedback (durven) geven,  
hoort bij Leren zichtbaar maken.
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Na drie jaar Leren zichtbaar maken weten 
de leerlingen dat leren soms lastig is en dat 
ze daarbij fouten mogen maken. Maar het 
grootste succes: ze krijgen meer grip op hun 
leerproces. 

Waarom zou ik nog leren? Dit is veel te moeilijk; ik kan 
het toch niet! “Onze leerlingen hebben moeite met 
leren. Sommigen liepen volledig vast in het regulier 
basisonderwijs met grote gevolgen op hoe zij naar hun 
eigen kunnen kijken. Daardoor hebben veel leerlingen 
een fixed mindset; soms vermijden ze het leren liever.”

Over leren kunnen praten
De Burgemeester de Wildeschool in Schagen biedt  
speciaal onderwijs aan communicatief beperkte leer-
lingen: kinderen met een taalontwikkelingsstoornis en 
slechthorende kinderen. De school telt zo’n 160 leer-
lingen, verdeeld over de locaties Schagen, Zwaag en 
Alkmaar. “Communicatieve redzaamheid van de leer- 
lingen staat centraal. Daarom geven we veel aandacht 
aan taalontwikkeling en zelfredzaamheid. 

Met Leren zichtbaar maken krijgen leerlingen taal om 
over leren te praten. Het maakt het leren visueel. En 
daar hebben onze leerlingen veel baat bij”, concluderen 
Marjolein Meinen (schoolpsycholoog en orthopeda-
goog) en Martin Krul (leraar en bovenbouw coördinator). 

Leertaal krijgt primaire aandacht 
In 2016 startte de school met Leren zichtbaar maken. 
“We vroegen ons af of we in het leerproces wel de juiste 
dingen deden. Wat werkt echt en hoe meten we dat? 
We wilden ook het negatieve zelfbeeld bij de leerlingen 
aanpakken en meer eigenaarschap ontwikkelen. Hoe 
zorgen we ervoor dat ze meer grip krijgen op hun eigen 
leerproces? Heel veel zaken die binnen Leren zichtbaar 
maken spelen, zijn niet nieuw. De aanpak is net even 
anders. Maar hoe begin je? Welke richting kies je? Je 
wilt immers het liefst alle onderdelen oppakken”, zegt 
Marjolein. “Om focus aan te brengen werd met een 
stuurgroep een plan opgesteld en via een matrix brach-
ten we in kaart welke facetten op school de meeste 
aandacht verdienden. We kwamen uit op het onderdeel 
‘zichtbaar lerende leerling’, waarbij ook de leertaal 

  SBO BURGEMEESTER DE WILDESCHOOL:

‘ Leerlingen zijn nu veel  
positiever over hun  
eigen leermogelijkheden’

SBO
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primaire aandacht kreeg. Hoe praten we met elkaar en 
met de leerlingen over leren? Ondersteuning op taal-
gebied, vereenvoudigde taal, veel herhaling en veel 
visuele ondersteuning zijn daarbij, specifiek voor onze 
doelgroep, erg belangrijk.” 

Samenwerken met leermaatje
We kozen ervoor om met drie  
onderdelen te startten: werken met 
de leerkuil, met succescriteria 
en met leermaatjes. Martin: 
“Dit laatste bevordert het 
samenwerken. Met de klas 
stelden we ook succescriteria 
voor een leermaatje op. Dat 
evalueren we regelmatig 
met elkaar. Als leraar blijf ik 
er alert op dat de leerlingen 
ook werkelijk samenwerken. 
Het inzetten van onder meer 
coöperatieve werkvormen maakt 
dat mogelijk. Bovendien bevordert 
het werken met leermaatjes het sociale 
klimaat in de klas. En omdat we elke week de 
samenstelling van de leermaatjes veranderen, leren  
alle klasgenootjes elkaar zo ook beter kennen.” 

Leerkuil maakt leerproces zichtbaar
Marjolein: “Leer je iets nieuws, dan is er altijd een 
moment van worsteling. Leerlingen leren nu dat ‘iets 
moeilijk vinden’ bij het leerproces hoort. De leerkuil, te 
zien op een poster in alle klassen, laat dat zien. Zit je in 
de kuil, dan is dat lastig, maar dan ben je juist iets aan 
het leren. Zit je niet in de kuil, dan weet je iets al en ben 
je niet aan het leren. Vorig schooljaar stelden we ook 
leerpowers vast. Die geven verdieping aan de leerkuil.” 
Leerpowers laten zien wat je nodig hebt om weer uit de 
leerkuil te komen: nieuwsgierigheid, doorzettingsver-
mogen, reflecteren en samenwerken. Vier dieren staan 

voor deze leerpowers. “Een grafisch vormgever maakt 
nu een nieuwe, grote poster van de leerkuil en de  
leerpowers. Die hangen we die straks centraal op in  
de school. Om zo iedereen telkens aan dat leerproces 
te herinneren”, zegt Martin. “Ook bij individuele  

feedbackgesprekken pakken we de leerkuil erbij. 
Waar sta je nu? Waar ga je naartoe? En wat 

heb je nodig om dat te bereiken?”  

Meer diepgang, meer  
enthousiasme
En de resultaten? “We blijven in 
ontwikkeling en zetten al mooie 
stappen. Leerlingen, ouders en 
het team zijn zich de leertaal  
eigen gaan maken. Leerlingen 
hebben al meer grip op hun  

eigen leerproces. Maar wellicht 
het belangrijkste succes is dat ze 

al veel positiever zijn over hun eigen 
leermogelijkheden.” En de leraren? 

“Voorheen handelden we vooral op 
gevoel of vanuit een methode. Nu zijn we 

meer bewust van wat we doen. Bovendien zien 
we dat de teamleden steeds enthousiaster worden. We 
praten met elkaar nu echt over het leren en welk effect 
ons handelen heeft op het leerproces van de leerlingen. 
Je ziet dat er meer diepgang in de gesprekken komt. 
Ook met scholingssessies verdiepen we nu onze kennis. 
Bijvoorbeeld over de leerpowers, het stimuleren van 
een growth mindset en feedback geven. We willen  
dat ook leraren leermaatjes van elkaar worden. Bij al  
die ontwikkelingen laten alle teamleden graag hun  
stem horen. Omdat we veel werkoverleggen hebben, 
besloten we dat deelname aan brainstormsessies  
rond Leren zichtbaar maken vrijwillig is. Maar wat blijkt? 
De koffiekamer zat recent weer tjokvol deelnemers. 
Iedereen wil meedenken, het enthousiasme is echt op 
gang gekomen.”

  

Leren zichtbaar maken!
 
Leerlingen van de Burgemeester de Wildeschool:

1.  hebben meer taal gekregen om over leren te praten;
2.  werken graag met een leermaatje;
3.  maken meer gebruik van een growth mindset;
4.  zijn positiever over hun leermogelijkheden;
5.  zien waar ze in het leerproces naar toe gaan;
6.  gaan daarbij drempels niet meer uit de weg;
7.  en hebben meer grip gekregen op hun leerproces.
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Leren zichtbaar maken 
geeft studenten regie- 
vrijheid in hun eigen  
leerproces. Maar het Dulon  
College gebruikt de invoe-
ring van het gedachtegoed 
ook bij het samenvoegen 
van twee teams docenten. 
“Met elkaar één onderwijs-
visie uitdragen.”

Tot twee jaar geleden was het  
Dulon College in Ede nog onder-
deel van ROC A12. Maar de wens 
was om de organisatie klein- 
schaliger te maken en op te  
splitsen in drie kleinere colleges 

met nu ook het aanpalende Tech-
nova en het Astrum College in 
Velp. De slogan ‘Dulon kleurt je 
toekomst’ geeft meteen de  
huidige visie en missie aan: onder-
wijs bieden dat verder gaat dan de 
dag van de diploma-uitreiking.  

Het gaat om de 2.500 studenten te 
helpen richting te geven aan hun 
toekomst. 

Twee doelen dienen 
Niet toevallig startte team Business 
& Support ook twee jaar geleden 
met Leren zichtbaar maken. “Twee 
jaar geleden waren we nog twee 
aparte teams. Met de samen- 
voeging brachten we meer kennis 
en kunde bijeen, iets wat onze 
studenten uiteraard ook ten goede 
komt”, zegt Esther Kuiken, Team-
leider Business & Support. Binnen 
‘haar’ team worden zes opleidingen 
aangeboden. “Om één team te 

‘ Steeds meer studenten willen  
hun eigen regisseur worden’ 

ESTHER KUIKEN, DULON COLLEGE:

Esther Kuiken: 

   
“

om zelf keuzes te  
maken, spreekt  

studenten enorm aan.”

MBO
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maken, bekijk je samen wat je wilt. 
Waar staan we voor? Wat vinden 
we belangrijk voor studenten? Al 
brainstormend bleek dat wat we 
wilden heel erg lijkt op Leren zicht-
baar maken van John Hattie. Zijn 
onderzoeken en evidence based 
uitkomsten zijn wat alle teamleden 
belangrijk vinden; actieve betrok-
ken studenten die eigenaar zijn van 
hun eigen leerproces. Een mooie 
aanleiding om te starten met Leren 
zichtbaar maken; je implementeert 
een nieuwe visie op onderwijs en 
je gebruikt het meteen om bij de 
teamvorming alle neuzen dezelfde 
kant op te krijgen.” 

Leren regisseur te worden
Met Leren zichtbaar maken legt 
Business & Support de basis om 
het onderwijs op een andere  
manier te organiseren. “Studenten 
moeten op hun eigen tijd, tempo 
en plek kunnen werken. Niet iedere 
student heeft immers dezelfde be-
geleiding nodig. De één behoeft 
wat meer begeleiding, de ander 
snapt het iets sneller en kan daar-
door sneller door zijn curriculum 
lopen. Maar voor iedere student 
geldt dat die niet meteen in staat is 
om de eigen regierol op te pakken. 
Leerlingen in het basisonderwijs 
worden nu vaak al vanaf groep 1 
daarmee bekend gemaakt, voor 
studenten in het mbo is dat een 
heel nieuwe ervaring. Ze moeten 
dat echt leren. En de docenten 
moeten leren hoe ze dat hun  
studenten kunnen aanleren.” 

Zelf keuzes maken
Voor de implementatie schakelde 
het Dulon College Leren zichtbaar 

maken-specialisten in. Het eerste 
jaar was vooral theoretisch, met 
een vertaling naar de eigen prak-
tijk. Wat houdt het onderzoek van 
John Hattie in? Hoe werkt het en 
wat levert de meeste impact op? 
Maar ook: hoe vullen we geza-
menlijk de lessen in? Beginnen 
met heldere leerdoelen en succes-
criteria en eindigen met reflectie 
bijvoorbeeld. “Verder ontwikkelden 
we een gezamenlijke taal. Nu we 
in het tweede jaar zijn, zetten we 
het onderwijs werkelijk om in Leren 
zichtbaar maken. We draaien een 
pilot met zo’n dertig studenten. 
Die krijgen meer zicht op hun eigen 
leerproces en kunnen zelf hun  
keuzes maken, hoewel sommigen 
daar nog begeleiding in nodig  
hebben. Maar dat eigen keuzes 
maken bevalt hen zeer goed.  
Zozeer zelfs, dat ze ambassadeur 
worden. Studenten buiten de  
pilotgroep klampen ons al aan met 
de vraag of en wanneer zij ook hun 
eigen regisseur kunnen worden.” 

Digitaal zichtbaar maken
Het eigenaarschap staat of valt  
volgens Esther met een goed  
digitaal leersysteem. “Er zijn  
studenten die met een stift een 
soort barometer bijhouden en  
zo het geleerde zichtbaar maken. 
Maar in een tijd waarin alles  
digitaal gebeurt, van opdrachten 
tot het inleveren van gemaakt werk, 
vind ik dat ook die resultaten  
digitaal zichtbaar moeten zijn.  
Daar werken we nu aan. Straks  
zeggen we: kijk maar in Dulon  
Online. Op dit moment werkt de 
opleiding Schoonheidsspecialist 
met een soort aftekenboekje.  

Studenten volgen bijvoorbeeld 
lessen lichaamsmassage en komen 
dan op een moment waarop ze 
kunnen bewijzen wat ze kunnen. 
Volgens hun eigen planning kun-
nen ze dat tijdstip zelf bepalen. 
Bij goed resultaat krijgen ze een 
vinkje van de docent. Of ze krijgen 
feedback om iets nog even te gaan 
oefenen. Op die manier maken 
de studenten hun vorderingen al 
zichtbaar.” 

Soort eigen product maken
In het eerste jaar leverde de onder-
wijsadviesinstelling de basisinfor-
matie over Leren zichtbaar maken, 
trainde ze om een gezamenlijke 
taal te ontwikkelen en hielp ze met 
onder meer een 0-meting en tus-
sentijdse metingen; in hoeverre zijn 
onze studenten zichtbaar lerende 
studenten? Wat is de impact van ons
lesgeven? “Na het eerste jaar vroe-
gen wij weer te helpen de theorie 
in praktijk te brengen. Tijdens regu-
liere studiedagen bij ons op school 
komt het gehele team daarvoor bij 
elkaar.” Tussentijds heeft de onder-
wijsadviseur ook gesprekken met 
de kartrekkers - leden van de stuur-
groep - om te zien of het team nog 
steeds de goede richting uitgaat. 
“We zijn superblij met de prettige 
begeleiding en op de manier hoe 
de onderwijsadviseur met ons het 
proces doorloopt. Niet op een 
betweterige manier. Vooral door 
ons zodanig te helpen dat Leren 
zichtbaar maken als een eigen pro-
duct voelt en niet als een concept 
dat wij hebben geadopteerd. Het 
gedachtegoed wordt ons dus niet 
opgelegd, maar gemaakt tot iets 
wat nauwkeurig bij ons past.”

De leraar die het beste in staat is door de 

ogen van zijn leerlingen te kijken, creëert 

de meeste impact op zijn leerlingen. 

           - John Hattie
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VAN RESEARCH NAAR PRAKTIJK

Het Visible Learning onderzoek, denkkaders en 5 actiegebieden



                              CSG Willem van Oranje:

‘De leerling krijgt meer vrijheid om eigen 
stappen te zetten. De docent moet die 
ruimte geven; het begint bij hem of haar’
 

Leren zichtbaar maken is een project van 
Bazalt, HCO, RPCZ en OnderwijsAdvies.
 
www.lerenzichtbaarmaken.nl 
info@lerenzichtbaarmaken.nl

MBO

VO

SBO

                 MBO Dulon College:

‘Leerlingen buiten de pilotgroep klampen  
ons al aan met de vraag of en wanneer zij  
ook hun eigen regisseur kunnen worden’

PO           PC Basisschool  
           Oranje Nassau:

‘De leerlingen zijn veel mondiger  
geworden, bepalen zelf aan  

welke doelen ze gaan werken en 
groeien flink in hun vaardigheden’

               SBO Burgemeester 
         de Wildeschool:

‘Werken met leermaatjes  
bevordert ook 

het samenwerken’
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