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Waar sta jij?

Beginner

• Ik probeer uit te 
dokteren hoe diff. 
werkt.

Geavanceerde 
beginner

• Ik weet in grote 
lijnen wat diff. is 
maar breng het 
maar af en toe in 
praktijk.

Competent

• Ik versta goed wat 
diff. is en breng het 
in praktijk (maar 
het vraagt wel nog 
enige inspanning).

Bedreven

• Diff. is voor mij iets 
natuurlijks en 
intuïtiefs. Het is de 
manier waarop ik 
denk en werk.

Expert

• Ik differentieer 
stelselmatig en kan 
anderen op een 
comfortabele 
manier uitleggen 
hoe ze dit moeten 
doen.



Doelen

• Tijdens deze workshop leer je 
welke verschillen tussen 
studenten ertoe doen wat 
leren betreft, 
• krijg je richtlijnen van wat je 

kunt doen om het leren van 
alle studenten te vergroten, 
• word je geïnspireerd door 

praktijkvoorbeelden en 
• ga je met eigen materiaal aan 

de slag.



Wat is differentiatie?
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Differentiation is a 
sequence of common 

sense decisions made by 
teachers with a student-
first orientation (Adam 

Hope, student 
Universiteit Virginia)

Differentiation is a 
teacher’s proactive 

response to learners 
needs shaped by a 
(growth) mindset
(Tomlinson, 2019)

Binnenklasdifferentiatie is 
het proactief, positief en 
planmatig omgaan met 

verschillen tussen 
studenten met het oog 

op het grootst mogelijke 
leerrendement voor elke 
student (Struyven et al.,  

2019)



Verschillen een 
gezicht geven

•Vertel aan een college welke verschillen je 
ziet tussen studenten en vertel een verhaal 
dat weergeeft waarom je differentiatie wil 
voorzien tijdens je lessen.



Drie verschillen die er toe doen

Interesse
Waarom leert een 
student?

• Leefwereld, talenten, 
relevantie

Leerstatus
Wat leert een 
student?

• Voorkennis, kunde, 
moeilijk-makkelijk

Leerprofiel
Hoe leert een 
student?

• Voorkeuren, tempo, 
omgeving, materiaal,…



Maatwerk is actief inzetten op…

Relevantie, 
voorstellings-

vermogen, 
aansluiting

Keuzes, variatie 
en flexibiliteit 

Zowel 
uitdaging als 

ondersteuning 
ervaren

MOETEN naar WILLEN
Inspelen op interesses
Leren werkt inspirerend

VERVELING naar INZET
Inspelen op leerstatus
Leren vergt inspanning (+1)

VOLGEND naar BETROKKEN
Inspelen op leerprofiel
Leren is engageren

Moti-
vatie

Leer-
winst

Effi-
ciënt





Stap 1: Doelgericht werken i.f.v leerrendement
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Wat wil je bereiken 
op eind van de 
les(senreeks)?

Doel <-> inhoud

OLR  en DLR als leidraad

Kennis, vaardigheden en ‘understanding/inzichten’
• Nieuwe dingen ontdekken hangt samen met

• middelen hebben
• lef hebben
• succes en falen.

• Mensen migreren om aan basisbehoeften te voldoen.
• Er zijn verschillende manieren om tot dezelfde oplossing te 

komen in wiskunde.
• …
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Hoe nagaan 
waar studenten 

staan?
Sterk Kan beter Vragen?

Stap 1: doelgericht i.f.v leerrendement



Stap 2: betekenisvol leren en boeiende activiteiten

Relevantie van het 
onderwerp

Leef- en
belevingswereld
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‘Sidebar’ studie Keuzemogelijkheden

Leervragen van 
studenten

https://differentierenomteleren.be/tag/keuze/


Stap 3: basisinstructie en rijke materialen

Minimale instructie
om studenten aan

het denken te
zetten?

Op welke manier 
informatie 

inwinnen via 
leermaterialen? 
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Stap 3: basisinstructie en rijke materialen - 2 WAYS
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Volledige klasgroep Kleine groepjes/ individueel

Pre-assessment

Analyse van overtuigende tekst, elementen van 
overtuigend schrijven...

2 groepen: zelfde doel/taak: zelf overtuigende paragraaf 
schrijven: groep 1 werkt vrij zelfstandig, groep 2 krijgt 
ondersteuning via hulpkaart en extra voorbeelden

Kleine groepsinstructie voor diegenen wiens paragrafen 
al sterk zijn en meer gestretcht moeten worden

Instructie  over het gebruik van ondersteunende details 
om argumenten uit te werken

In groepjes op basis van interesse een tekst schrijven

Peerreview op basis van vooropgestelde criteria en 
gezamenlijke nabespreking



Stap 4: ondersteuning en uitdaging op maat

Zijn de activiteiten 
uitdagend  en 

ondersteunend voor alle
studenten?

Leermaterialen en
leeromgeving?
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4B’s: 
Brains
Book
Buddy 
Boss

Teaching up



Stap 5: terugkoppeling en feedback

Nagaan waar 
studenten 

staan?

Feedback –
feed-up & 

feed-forward

Op welke 
manier ga je 
waarderen?17
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differentierenomteleren.be

Voorbeelden om te delen?

https://www.differentierenomteleren.be/




Graag meer lezen?

differentierenomteleren.be
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