
Madelief Vreeswijk en Mireille van der Meer zijn 
adjunct-directeuren van basisschool Onze Wereld  
in Den Haag. Het team werkt nu voor het derde jaar  
via HCO met Leren zichtbaar maken. Madelief: 
“Inmiddels gebruiken we deze methode in elk leerjaar.”

Eigenaar van leerproces
Ze zijn enthousiast over deze lesmethode. Mireille:  
“Je maakt iedere leerling de eigenaar van zijn eigen 
leer proces. Dat doe je door uit te leggen wat hun 
doelen zijn en in welke stappen ze die kunnen bereiken.” 
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Hoe word jij de beste leraar voor iedere leerling?  
Met die vraag is het team van de Haagse basisschool 
Onze Wereld dagelijks bezig, met hulp van het trainings
programma Leren zichtbaar maken: een gezamenlijk 
project van Bazalt, HCO en RPCZ. Het doel van dat  
programma is om van de leerling zijn eigen leraar  
te maken.

De Nieuw-Zeelandse onderwijswetenschapper  
John Hattie analyseerde onderzoeken onder ruim  
300 miljoen leerlingen wereldwijd. Zijn conclusie was 
dat iedere leraar zijn leerlingen moet helpen om hun 
eigen leraar te worden. Dat kan door de manier van 
lesgeven te bekijken door de ogen van de leerling en 
die vervolgens bij te schaven. 

Onze Wereld
Het door HCO aangeboden trainingsprogramma  
Leren zichtbaar maken is daarop gebaseerd. Daarin  
is opgenomen welke factoren binnen een school de 
grootste invloed hebben op het leren van kinderen. 
Leraren kunnen daar gebruik van maken. 

Iedere leerling eigenaar 
van eigen leerproces

In de klassen zijn de doelen letterlijk zichtbaar met een 
‘doelenmuur’ en in een speciale ‘doelenmap’ kunnen 
leerlingen aangeven welke doelen ze hebben behaald  
en welke nog openstaan.
“Bij de kleuters wordt er ook al gewerkt met Leren 
zichtbaar maken”, vertelt Madelief. “Als zij een mens 
tekenen, laten we bijvoorbeeld door middel van de 
succescriteria stapsgewijs zien hoe dat moet. Iedere 
tekening heeft in elk geval twee ogen, een neus en  
een mond.”
Leraren leren steeds weer welke impact hun handelen 
op de leerling heeft, door continu feedback te vragen 
van leerlingen en collega’s. Toetsresultaten worden 
vooral gezien als teken of de manier van lesgeven 
werkt. Fouten maken mag, is zelfs wenselijk. “Daar leer 
je van, om tot de beste manier van lesgeven voor jouw 
leerlingen te komen.” De leraar wordt met deze 
methode een coach, die vooral veel luistert naar de 
behoeften van zijn leerlingen. 

Toekomstgericht
Volgens de twee adjunct-directeuren heeft deze 
onderwijsvorm de toekomst. “Als leerlingen op de 
basisschool leren hoe ze zich de stof moeten toe- 
eigenen en deze moeten toepassen, dan hebben  
ze daar de rest van hun leven profijt van.”

Leren zichtbaar maken
Het programma Leren zichtbaar maken kan op jouw 
locatie, met jouw schoolteam of -bestuur worden 
gevolgd. Ook kun je individueel deelnemen aan een 
georganiseerde bijeenkomst op een centrale locatie. 
Kijk voor meer informatie op onze website  
www.lerenzichtbaarmaken.nl.Leerlingen van basisschool Onze Wereld aan de slag met Leren zichtbaar maken.
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