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Visible thinking
Visible thinking is een manier om op een 
wetenschappelijk onderbouwde wijze 
denkpatronen aan te leren en inzichtelijk te 
maken. Oorspronkelijk komt deze werkvorm 
uit een Zweeds project dat was gericht op het 
ontwikkelen van de denkwijzen van studenten 
zoals het zoeken naar waarheid, begrip, 
eerlijkheid en verbeeldingskracht. De werkvorm 
heeft zich verder ontwikkeld in o.a. de culturele 
sector (kijken naar kunst), maar is ook heel 
geschikt voor allerlei andere toepassingen. 
Tijdens deze verschillende werkvormen worden 
denkprocessen zichtbaar gemaakt, zodat 
leerlingen zich er meer bewust van worden. In 
deze les worden de werkvormen ‘Ten times two’ 
en ‘I used to think… now I think…’ gebruikt.

Terminologie 
Joods volk of Joodse identiteit? 
De term ‘volk’ heeft in de twintigste eeuw een 
lading gekregen, daarom kunt u ervoor kiezen 
deze term te vervangen door (sociale) ’identiteit’ 
of cultuur.

Verantwoording
Deze les behandelt antisemitisme, gericht op 
de hedendaagse uitingsvormen. Onderwijs is 
het belangrijkste wapen tegen antisemitische 
vooroordelen en juist daarom is het belangrijk 
om antisemitisme ook los van de context 

van de Tweede Wereldoorlog te behandelen. 
Antisemitisme is niet alleen iets van de nazi’s, 
maar bestaat al eeuwenlang. Ook scholieren 
krijgen ermee te maken. Online wemelt het van 
antisemitische complottheorieën, vaak – maar 
niet altijd – onder het mom van ‘antizionisme’. 
Antisemitisch complotdenken is nog steeds 
springlevend, dat bleek duidelijk tijdens de 
coronacrisis. Online wemelt het van de theorieën 
dat Joden achter de pandemie zitten. In deze 
les worden leerlingen aangemoedigd om verder 
te ‘kijken’ dan de buitenkant. Welk effect heeft 
antisemitisme op de mens die het ondergaat? 
Deze les probeert een empathische blik te 
bevorderen. 

Voorbereiding
•  Print voor iedere groep een foto. De foto’s staan 

in de bijlage. (Als er meer groepjes zijn dan 
foto’s, gebruik de foto’s dan dubbel.)

•  Zet de beelden klaar op een digibord, maar laat 
ze pas zien vanaf punt 2 ‘Klassikaal bespreken’.

Inleiding
Leg de leerlingen uit dat ze een werkvorm gaan 
doen die visible thinking heet. Het gaat om kijken 
naar een beeld, niet zoals je gewoon naar een 
foto kijkt, maar het gaat om beter en dieper 
kijken naar een beeld. Tijdens het werken zullen 
de leerlingen vanzelf merken om welk thema 
het gaat.
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Lesdoelen:
• De leerlingen observeren diverse foto’s en beschrijven zo specifiek mogelijk hun bevindingen;
• De leerlingen beschrijven hun bevindingen aan klasgenoten;
• De leerlingen kunnen in eigen woorden uitleggen wat antisemitisme is en wat de gevolgen daarvan zijn. 

Vakken: Geschiedenis, mens & maatschappij, 
maatschappijleer, burgerschap. 
Tijd: 1 lesuur (45 – 50 min.)
Leerjaar: 3 en 4

Benodigde materialen: 
Docentenhandleiding  
Leerlingenwerkbladen (geprint of online)
Beeldmateriaal (geprint én in PowerPoint) 
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1. Visible thinking werkvorm: Ten times two 

Stap 1: 
Verdeel de klas in groepen van vier of vijf 
leerlingen. Deel de werkbladen uit, elk groepje 
kijkt naar een andere foto. Elk groepslid krijgt een 
eigen werkblad om op te schrijven. Belangrijk: leg 
de werkbladen op de kop, de leerlingen mogen 
nog niet kijken. 

Stap 2: 
Laat de leerlingen dertig seconden naar de 
foto kijken. Wat zien ze? Ze schrijven individueel 
tien kernwoorden op over de foto op hun eigen 
werkblad. 

Stap 3: 
Herhaal stap 2. De leerlingen kijken nogmaals 
naar de foto en schrijven tien nieuwe kernwoorden 
op. 

Stap 4: 
Laat de leerlingen hun lijstjes vergelijken. Kunnen 
ze elkaar aanvullen?

Foto 1: Beveiliging bij het Anne Frank Huis in Amsterdam. 
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Foto 2: Soldaten beveiligen de Joodse wijk in Antwerpen. 

Foto 3: De koninklijke marechaussee beveiligt de Joodse school van Amsterdam. Een leerling loopt naar de ingang.  
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Foto 4: Man maakt het graf van een familielid schoon, nadat het is beklad met een hakenkruis. 

Foto 5: Politie kijkt naar de vernieling van het kosjere restaurant Hacarmel in Amsterdam. 
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2. Klassikaal bespreken 
Bespreek klassikaal de bevindingen van elk 
groepje. Toon de foto’s een voor een op het 
digibord en bespreek welke kernwoorden de 
leerlingen hebben genoteerd. Vraag de andere 
groepjes om aan te vullen. Vraag tot slot elke 
groep wat zij denken te zien op de foto. Geef  
nog geen informatie.

3. Antisemitisme 
Vraag de klas of zij weten wat antisemitisme is. 
Wijs een aantal leerlingen aan om een antwoord 
te geven. 

Wat hebben de foto’s te maken met antisemi
tisme? (Antwoord: de foto’s laten allemaal 
gevolgen zien van antisemitisme, Joodse 
instellingen worden streng bewaakt omdat  
er dreiging is van geweld). Vertel bij de foto’s 
(1 t/m 5) wat erop te zien is en waarom het te 
maken heeft met antisemitisme. 

Informatie bij de foto’s
Foto 1 
Het Anne Frank Huis ligt aan de Prinsengracht 
in Amsterdam. Aan de overkant van de straat 
was tot 2022 de politie zichtbaar aanwezig, 
sinds 2022 wordt het onzichtbaar beveiligd. In 
1942 doken Anne Frank en haar familie onder in 
het Achterhuis. Dit was het Achterhuis van het 
bedrijfspand van Otto Frank. In 1944 werden ze 
verraden. Otto Frank heeft als enige de oorlog 
overleefd. Nu is het Achterhuis een museum, waar 
altijd beveiliging rondloopt. Jaarlijks komen er 
meer dan een miljoen bezoekers. 

Foto 2 
Zeven jaar lang hebben soldaten de Joodse 
wijk in Antwerpen beveiligd. In deze Joodse 
wijk wonen ongeveer 20.000 Joden. Sinds een 
aantal terreuraanslagen is de beveiliging in deze 
wijk flink toegenomen, zo zijn er veel camera’s 
opgehangen. Maar sinds september 2021 zijn 
er geen militairen meer in de wijk. De Joodse 
inwoners van de wijk zijn bang voor aanslagen  
en geweld nu de militairen weg zijn.

Foto 3 
De Koninklijke Marechaussee beveiligen de Joodse 
school in Amsterdam. Een leerling loopt langs 
hen op naar de ingang van de school. De school 
Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider is 

een Orthodox Joodse basis en middelbare school. 
Naast de verplichte vakken krijgen kinderen ook 
Joodse vakken. 

Foto 4 
Op een Joodse begraafplaats in buurtschap 
ter Aalst, gelegen tussen Breda Teteringen en 
Oosterhout, zijn zeventig graven beklad met 
hakenkruizen en zijn een aantal graven vernield. 
Op de muur van de begraafplaats staat in het 
Duits “wij zijn terug”. Een jood knielt bij een 
vernield graf. Een man probeert het graf van  
een famillielid schoon te maken.

Foto 5
Het restaurant HaCarmel in Amsterdam is op  
8 mei 2020 weer vernield. Een raam is ingeslagen 
en de vlag van Israël hangt in het gat. De eige
naar van het restaurant vertelt dat dit al de 
zesde keer is dat er geweld gepleegd wordt. Het 
restaurant is het doelwit geweest van vernieling, 
brandstichting en een bedreiging met een 
nepbom waardoor de hele weg een dag lang 
afgezet moest worden.

4. Animatie 
In de animatie krijgen de leerlingen informatie 
over antisemitisme. 

5. Reflectie 
Visible Thinking Routine: I used to think…  
now I think…

De leerlingen plakken de foto op een groot 
vel papier, in het midden. Laat ze individueel 
opschrijven rondom de foto wat ze eerst dachten 
bij de foto’s (I used to think) en wat ze nu denken 
(now I think). 
Laat de leerlingen hun bevindingen kort in hun 
groep bespreken. Bespreek daarna een aantal 
antwoorden klassikaal. 

Hang de resultaten een tijdje op in het lokaal, 
zodat anderen hier ook naar kunnen kijken. 


