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8  Leren zichtbaar maken

Voorwoord

Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de resultaten van meer 
dan 15 jaar onderzoek waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken en het bevat de 
grootste collectie evidence-based onderzoek over wat feitelijk werkt op school om het 
onderwijs te verbeteren. 
Zoals Robert Marzano zich richt op optimaal lesgeven van de leraar, richt John Hattie 
zich op wat werkt voor het leren van de leerling. Dat ze daarbij tot overlappende con-
clusies en aanbevelingen komen, ligt voor de hand. Hattie richt zich op de micrositua-
tie, op de leraar die actief bezig is met zijn leerlingen: wat doen ze, met welk resultaat 
en wat kunnen leraar en leerlingen doen om zich nog beter te ontwikkelen? Leren 
zichtbaar maken voor de leraar én voor de leerling, daar gaat het om.
Leren zichtbaar maken (Visible Learning for Teachers) is de volgende stap en maakt 
die vernieuwende ideeën openbaar. Het is geschreven voor aankomende en al ervaren 
leraren en legt uit hoe de principes van Visible Learning in elk klaslokaal, waar ook 
ter wereld, kunnen worden toegepast. De auteur geeft bondige en goed te begrijpen 
samenvattingen van de meest succesvolle methodes en biedt een stap-voor-stapbege-
leiding voor een geslaagde invoering van Visible Learning op school.

Hattie’s boek gaat over het gericht bezig zijn met onderwijzen: interactieve instructie 
met focus op ‘wat doet de leerling?’ waarbij feedback en monitoring een grote rol spe-
len. Deze aanpak geeft de leraar direct informatie over het succes of het falen van wat 
hij/zij zelf deed: ook de leraar leert! Nodig is een sfeer van vertrouwen die ervoor zorgt 
dat feedback niet als frustrerend (maar als lerend) wordt ervaren. Monitoren, feedback 
geven, vertrouwen creëren … het is iets wat elke leraar kan leren!

Excellente leraren, zegt Hattie, hebben oprecht respect voor hun leerlingen. Ze zien 
hen als mensen met eigen persoonlijkheid en ideeën. Ze hebben een passie voor on-
derwijzen en leren. Daarbij zijn ze in staat om spannende opdrachten te geven, waarbij 
denken van een hoger niveau nodig is. Ze tonen emotie over succes en tegenslag in hun 
werk. Ze zijn in staat om eigen lessen te (her)ontwerpen waarbij ze leerlingen actief 
betrekken en verbindingen leggen tussen nieuwe kennis en wat leerlingen al kennen 
of kunnen. Hun excellentie stelt hen in staat hun groep door en door te kennen en te 
reageren op wat er in de groep of met individuele leerlingen gebeurt.

In het laatste deel van het boek gaat Hattie in op wat misschien wel het belangrijkste 
is: de overtuigingen (denkkaders) van leraren en schoolleiders. Hun overtuigingen, hun 
instelling, maken (of breken) het realiseren van goed onderwijs.
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Overtuiging 1.
Wij zijn ervan overtuigd dat onze fundamentele taak is het effect van onze manier van 
lesgeven te evalueren aan de hand van het leren en de vorderingen van de leerlingen.
Overtuiging 2.
Wij vinden dat de successen en tegenvallers bij het leren van de leerlingen voortkomen 
uit wat wij als leraren of leiders deden of niet deden … Wij zijn de veranderaars!
Overtuiging 3.
Wij willen het meer hebben over het leren dan over het onderwijzen.
Overtuiging 4.
Wij zien toetsuitslagen en andere metingen als feedback over de impact die wij heb-
ben.
Overtuiging 5.
Wij zijn vooral in dialoog, niet zozeer in monoloog.
Overtuiging 6.
Wij houden van uitdaging en geven het niet op ‘ons best te doen’.
Overtuiging 7.
Wij zijn ervan overtuigd dat het onze rol is om positieve relaties te ontwikkelen binnen 
de groep en binnen het lerarenteam.
Overtuiging 8.
Wij willen dat iedereen ingewijd is in het onderwijsjargon.

Dit boek:
• verbindt het grootste onderzoeksproject naar onderwijsmethodes ooit met toepas-

sing in de praktijk;
• heeft oog voor de toekomst van leraar en leerling en bevat een stap-voor-stapgids 

voor lesvoorbereiding, het begrijpen van het onderwijs en de feedback tijdens de les 
en erna;

• biedt checklists, oefeningen, casestudy’s en succesvolle praktijkvoorbeelden;
• bevat checklists voor de hele school en adviezen voor de schoolleiding over Visible 

Learning;
• behandelt op begrijpelijke wijze talloze onderwerpen, zoals leerlingmotivatie, vakken-

aanbod, metacognitieve strategieën, gedrag, lesmethodes en klassenmanagement. 

Visible Learning for Teachers is verplichte kost voor elke schoolleider, leraar of leraar 
in opleiding die een evidence-based antwoord wil op de vraag hoe we de prestaties op 
school kunnen verbeteren.

Dook Kopmels
Manager Bazalt Educatieve Uitgaven


