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Aafke Bouwman werkt sinds 2006 bij CPS. Ze houdt zich bezig 
met het aansturen en uitvoeren van veranderingsprocessen  
op de gebieden taal en rekenen. Haar specialismen: opbrengst
bewust leren door te differentiëren en planmatig handelen met 
jonge kinderen. Daarvoor werkte ze jarenlang als schoolleider  
in (vernieuwings)basisscholen.
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Els Loman werkt sinds 1998 bij CPS. Ze ondersteunt gemeenten en scholen 
bij onderwijskwaliteitsverbetering en participeert in landelijke expert groepen. 
Haar specialismen: schoolontwikkeling en de implementatie van onderwijs
beleid waaronder de referentieniveaus taal en rekenen. Voordat ze bij CPS 
werkte, was ze docente Frans.
 

Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te 
halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen 
tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren?

Dit praktische basisboek maakt duidelijk dat differentiëren, hoe ingewikkeld soms ook, 
écht  mogelijk is. Stap voor stap laten de auteurs zien hoe leerkrachten de groep en hun  
onderwijs zo organiseren dat alle leerlingen tot hun recht komen. Uitgebreid wordt ingegaan  
op het differentiëren in de instructie. Aan de orde komt ook het differentiëren in doelen,  
tijd en leerstof. Speciale aandacht is er voor de groepen 1 en 2 en combinatieklassen.

Het boek is bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs en pabostudenten. Ook voor 
ib’ers en schoolleiders is de uitgave relevant, want ook schoolbreed differentiatiebeleid 
wordt beschreven.

Dit boek is een actueel vervolg op de veelgebruikte uitgave Effectieve instructie. 
Leren lesgeven met het activerende directe instructiemodel (CPS, 2002).

Geraldine Brouwer was van 2008 tot 2013 als Specialist Gifted Education  
consultant, trainer en onderzoeker bij CPS. Daarvoor werkte ze als leraar in  
diverse onderwijssectoren. Momenteel studeert ze orthopedagogiek aan de  
KU Leuven en is ze zelfstandig adviseur en trainer.

Leanne Jansen werkt sinds 2001 bij CPS. Daarvoor werkte ze enkele jaren als 
medewerker onderzoek. Bij CPS adviseert en begeleidt ze scholen op allerlei 
gebieden. De laatste jaren heeft ze zich gespecialiseerd in het thema ‘zorg in  
de klas en in de school’. 
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Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het basisonderwijs

Hoofdstuk 4

Als aan de voorwaarden voor differentiatie is voldaan, kunt u gaan differen-
tiëren. Het is allereerst van belang dat u de leerlingen op basis van hun 
 onderwijsbehoeften indeelt in instructiegroepen: een basisgroep, een zorggroep 
en een plusgroep. Met behulp van een groepsoverzicht en een datamuur stelt u 
een groepsplan op, waarmee u tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van 
alle leerlingen en u ervoor zorgt dat alle leerlingen de doelen behalen.

Een gedifferentieerde instructie 

Praktijkvoorbeeld

Evelyn, leerkracht van een combinatiegroep 4 en 5, geeft een rekenles. Groep 5 
start met de dagtaak, waarna Evelyn alle leerlingen van groep 4  instructie geeft. 
Ze start met een korte terugblik op de opdracht van de dag ervoor: sprongen 
maken op de getallenlijn. Dan geeft Evelyn de leerlingen een opdracht die ze 
individueel uitwerken. Terwijl groep 4 daarmee bezig is, loopt Evelyn rond om te 
kijken of groep 5 inmiddels met de dagtaak is  begonnen.  Nadat ze een vraag kort 
heeft beantwoord, laat ze Jesper uit groep 4 het antwoord formuleren en doet 
ze op het digibord in kleine stappen de oplossing voor. Evelyn gaat verder. 
Ze laat de leerlingen van groep 4 twee minuten in duo’s een som maken in het 
uitrekenschrift: 32 eraf 13. Terwijl de leerlingen in  overleg zijn, loopt Evelyn rond 
en bekijkt ze hoe de leerlingen de som tekenen. Als de twee minuten voorbij zijn, 
vraagt ze Anna om met de digipen de oplossing van Jan en haar op het digibord 
te schrijven. Evelyn vat de stappen samen en geeft de pen vervolgens aan 
Shamir, die de oplossing van Joris en hemzelf op het digibord schrijft.

Leerlingen clusteren 
en een groepsplan maken 

4.1
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Evelyn vraagt vervolgens: “Wie denkt dat hij zelf verder kan?” Op vijf leerlingen 
na, geven alle leerlingen aan dat zij zelfstandig verder willen werken met hun 
rekentaak. De vijf leerlingen werken onder begeleiding van Evelyn nog twee 
sommen uit en gaan dan verder met de dagtaak.
Evelyn geeft de opdracht aan de tien leerlingen van groep 5 om te stoppen 
en naar haar te kijken. Moes en Marleen zijn inmiddels naar een werkhoek 
 gegaan en gaan daar verder met de dagtaak en hun eigen rekenwerk. Zij doen 
bij deze les niet met de instructie mee. Zij hebben gistermiddag een korte 
instructie op hun eigen werk gehad. Evelyn geeft deze groep op dezelfde wijze 
instructie als groep 4. Daarna roept ze de vijf leerlingen uit groep 4 aan haar 
tafel. Ze begeleidt hen bij het maken van de sommen.

Evelyn differentieert in de instructie. Zij wil met alle leerlingen minimaal de fundamen-
tele doelen van de referentieniveaus halen en ze wil opbrengstgericht werken om 
de kwaliteit van haar onderwijs te verbeteren. Ook wil ze alle leerlingen uitdagen 
om hun mogelijkheden maximaal te ontwikkelen. Daarom vindt zij het noodzakelijk 
om in de instructie te differentiëren. Om de doelen te halen, hebben sommige 
 leerlingen namelijk meer instructie en begeleiding nodig. Evelyn werkt in laag 3 
van de piramide (zie 3.1). 

Instructie en begeleiding van de leerkracht zijn cruciaal bij het leren. Iedere  leerling 
is gebaat bij instructie, feedback en begeleiding op maat. Omdat leerlingen 
 verschillende instructie- en begeleidingsbehoeften hebben, zult u de beschikbare 
tijd zo goed mogelijk tussen de leerlingen moeten verdelen.

Het is complex om in de instructiefase goed te differentiëren. U moet verschillende 
groepen tegelijkertijd in de gaten houden en u moet voortdurend vooruit denken 
om uw handelen af te stemmen op die verschillende groepen. Als beginnende leer-
kracht hebt u de handen vol aan de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een 
les en vraagt differentiatie veel van uw handelend vermogen. Maar ook als u een 
ervaren leerkracht bent en een combinatiegroep hebt van twee of meer jaargroepen, 
is effectief differentiëren complex. Een goed klassenmanagement is daarvoor cruciaal. 
Daarnaast kunt u gebruikmaken van instrumenten die hierbij ondersteuning  
bieden: het groepsoverzicht, de datamuur en het groepsplan (Clijsen e.a., 2007). 
Deze instrumenten spelen een belangrijke rol bij handelingsgericht werken 
 (Pameijer e.a., 2007, Pameijer e.a., 2009). We gaan nader in op handelingsgericht 
werken en we bespreken de instrumenten.
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