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Voor het vijfde jaar komt de Nieuw-Zeelandse prof. John Hattie begin november naar Nederland. Met zijn onderzoekswerk en praktische 

vertaling in het programma Leren Zichtbaar Maken (Visible Learning) heeft hij al vele scholen wereldwijd geïnspireerd. ‘Kijk naar je 

lesgeven door de ogen van de leerling’ en ‘Help leerlingen hun eigen leraar worden’ zijn adviezen waarmee Hattie inmiddels ook in 

Nederland bekend is. Welke impact heeft zijn werk op het onderwijs van nu? We vragen het een aantal adviseurs/gecertificeerde 

trainers die in de afgelopen jaren met zijn inzichten aan de slag zijn gegaan.

De feedback zit tegenover je

Azahara van Bergen: ‘Het 

werk van Hattie is het meest 

grootschalige onderzoek dat 

er ooit is gedaan naar wat 

werkt om het leren van de 

leerling te bevorderen. De 

impact is tweeledig. Het zet 

ons aan het denken over het 

leerproces van leerlingen. Daarnaast stimuleert Hattie de onderzoekende 

houding van leraren zelf. Op steeds meer scholen in het voortgezet 

onderwijs is zelfsturing en eigenaarschap van leerlingen wel een thema, 

maar de invulling ervan moet geen trucje zijn. Bij Leren Zichtbaar Maken 

ga je echt anders denken over het leren van leerlingen. En leraren 

onderzoeken wat effectief is in hun eigen lesgeven. ‘De feedback zit voor 

je’, zegt Hattie. Dan moet je dus nagaan bij je leerlingen wat werkt. Ik 

zie dat op scholen die dit gedachtegoed omarmen een ander manier van 

denken ontstaat en een gemeenschappelijke taal over leren. Formatieve 

assessment strategieën zijn daarbij vaak de sleutel tot verandering.’ 

Gezamenlijke taal over leren

Marjolein van Dijk-Oosterveer: ‘Ik zie dat leraren anders naar leren gaan 

kijken. Ze proberen zich te verplaatsen in hun leerlingen en te 

bedenken wat ze nodig hebben 

om tot leren te komen. Iedere 

leerling zou moeten weten: waar 

sta ik nu, waar ga ik naar toe en 

wat is dan mijn volgende stap? Als 

ik leerlingen spreek in een klas en 

zij kunnen deze vragen beant-

woorden dan weet ik dat de leraar 

impact heeft. Voor mij zijn de 

mindframes en de taal over leren een krachtig principe in het programma 

Leren Zichtbaar Maken. Zie leren als hard werken waarbij het oké is om 

fouten te maken. Ontwikkel als team een gezamenlijke taal over leren, 

evalueer steeds (hoe doen we het?) en bedenk wat de volgende stap 

wordt.’

Omslag in denken met het hele team

Karin van Wolferen: ‘Als je een kind inzicht wil geven in zijn leerproces 

moet je het ook serieus nemen en verantwoordelijkheid geven. Heel veel 

leraren willen dit. We zijn zo vaak aan het zenden of denken in termen

van ‘dit kind moet aan het leren worden gebracht’. Nu draaien we 

het om. Vorig jaar coachte ik een groep waar een leraar eerst bijna 50 

minuten aan het woord was. Daarna was dat nog 5 minuten, terwijl de 

leerlingen de andere 45 minuten actief met elkaar aan het werk waren. 

De impact van John Hattie
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Je zag die leraar stralen en de 

kinderen ook. Het is wel een 

omslag in houding en denken, 

die je samen moet doormaken 

in een team. Een van de in-

vloeden met de meeste impact 

is Collective Teacher Efficacy, 

zo toonde Hattie aan. Dat gaat juist over hoe alle betrokkenen in een 

school gezamenlijk van invloed kunnen zijn op het leren van leerlingen.’

Kritische houding

Gabriëlle Wils: ‘Het onderzoek van Hattie geeft mij nog meer theore-

tische onderbouwing voor mijn adviezen aan scholen. Bijvoorbeeld over 

het effect van huiswerk geven. De inzichten van Hattie rondom effect-

groottes zijn heel bruikbaar. Toch is het vooral de houding die ermee 

gepaard gaat die op mij impact heeft gehad. Stel jezelf steeds de vraag: 

is het effectief wat je nu doet of wilt inzetten? Ik bevraag scholen nu 

vaker hierover. Daarnaast 

betrek ik vaker de leerlingen 

bij het onderwijsproces en 

de doelen door ze vragen te 

stellen als: wat wil je leren en 

hoe wil je het leren? De beste 

handelingsadviezen komen 

vaak van de kinderen zelf.’

Bewijs verzamelen

Wessel Stet: ‘Wat ik zie op 

scholen die starten met een 

Leren Zichtbaar Maken traject 

is dat het voor veel leraren 

echt een eyeopener is om door 

de ogen van de leerling te 

kijken. Daarbij is het verzame-

len van bewijs ook vaak een 

nieuw inzicht. Waarop baseren we onze keuzes? Op wat we denken of op 

wat we weten? Als leraren zelf gaan onderzoeken wat effectief is bij hun 

lesgeven, komen ze vaak tot nieuwe en verrassende inzichten.’

Gerichte feedback, ook aan 

kleuters

Clara Buter: ‘Een eyeopener 

voor leerkrachten is de manier 

van feedback geven op leren. 

We zeggen het allemaal zo 

snel: ‘goed gedaan’, ‘je bent 

een topper’, of ‘dat kan 

netter’ en ‘dit is nog niet goed 

opgeruimd’. Weten kinderen dan ook wat ze goed gedaan hebben, of 

hoe het beter kan? Dit inzicht helpt leerkrachten om hun feedback effec-

tiever te maken: gericht op het leerdoel en de succescriteria die daarbij 

horen. Soms worden in het onderwijs twijfels geuit over eigenaarschap 

bij de jonge leerlingen. Maar juist met een instrument als feedback kun 

je ook kleuters al heel gericht aan het denken en leren zetten. Een op-

merking als ‘dit is nog niet goed opgeruimd’, verandert dan in: ‘kijk nog 

eens naar de criteria van een goed opgeruimde bouwhoek; dan weet je 

weer in welke kast deze blokken horen.’

Probeer in de hoofden van je leerlingen te komen

Ruurd Adrian: ‘Het draait om bewustwording: probeer in de hoofden 

van je leerlingen te komen. Op scholen die bezig zijn met Leren Zichtbaar 

Maken gaat het gesprek steeds meer over “leren” in plaats 

van “lesgeven”. De leraren gaan een meer onderzoekende houding 

aannemen en worden kritischer naar wat ze eerder deden. Ze proberen 

hun lesgeven te veranderen door 

leerlingen beter te volgen in 

wat ze nodig hebben en waar ze 

staan in hun leerproces. De focus 

verschuift van kijken naar het 

eindresultaat naar het proces om 

er te komen. Dat is mooi om te 

zien.’

 

Leren Zichtbaar Maken is een gezamenlijk project van Bazalt, HCO, 

RPCZ en OnderwijsAdvies. Zij werken samen met Corwin. Onze trainers 

zijn door hen opgeleid en geaccrediteerd.

Praktische tips om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten

 • Zet een keer alleen het antwoord op een vraagstuk op het 

   bord. Laat leerlingen actief in groepjes nadenken over hoe je tot 

dit antwoord bent gekomen.

 • Laat leerlingen feedback die ze ontvangen van jou als 

   leraar noteren. Ze schrijven het op een post-it en plakken die bij 

de nieuwe opdracht. Zo maak je van feedback feed forward: een 

hulp om tot een volgende stap te komen.

 • Vraag leerlingen zelf: wat wil je leren en hoe wil je het 

   leren? De beste handelingsadviezen komen vaak van de 

  kinderen zelf.

 • Voer in de klas gericht onderzoek uit. Welke impact 

   realiseer ik? Welke tools heb ik nodig om die impact te 

   bewerkstelligen? Maak eventueel video-opnames van lessen  

 en organiseer dat leraren elkaar feedback geven op basis  

 hiervan. 

 • Geef aan het begin van de week twee of drie leerlingen 

   de opdracht een quiz met vragen te maken (voor het einde  

 van de week) over de stof die die week wordt behandeld. De  

 leerlingen oefenen hun vaardigheid in vragen formuleren en 

   het doen van de quiz zorgt in de groep voor een hoge mate van  

  betrokkenheid en plezier.

 • Betrek het hele team bij deze omslag in denken en spreek 

   een taal waarvan de betekenissen eenduidig zijn (van conciërge

   tot ib-er en alle leraren). Neem zeker ook de leerlingen en 

   de ouders hierin mee. Herhaal het regelmatig en op   

afwisselende manieren.


