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Aansluiten bij de capaciteiten van leerlingen. Dat klinkt logisch. Geen leraar 

is er tegen. Maar dan de praktijk: in het VO differentieert minder dan de 

helft van de leraren. In zestig procent van de lessen wordt er geen enkel 

onderscheid gemaakt tussen de verschillen in beheersniveaus van leerlingen.

Vreemd is dat niet. Differentiëren is een moeilijke vaardigheid. Het is daarom 

goed dat er in dit korte boekje aandacht wordt besteed aan de technieken  

die leraren kunnen toepassen.

Wat mij betreft is de grootste vraag voor scholen echter: waarom doet het er 

eigenlijk toe, dat differentiëren? Wat is onze visie? Past het in onze cultuur, in 

de structurele processen? Wat worden leerlingen er beter van?

Een lange blik in de spiegel hoeft niet te misstaan. En daar gaat dit boekje vast 

bij helpen.
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Welke manieren zijn er om te differentiëren?
“Ik heb enkele collega’s die al differentiëren, maar ze doen dat heel verschillend.”

Roel Vos 
Er zijn inderdaad veel verschillende manieren om binnen je les te differentiëren. Al deze 

manieren zijn eigenlijk terug te brengen tot drie hoofdvormen. Ik zal ze toelichten.

Differentiëren in instructie

De instructiefase is bij uitstek een fase waarbinnen je als docent goed kunt 

differentiëren door je leerlingen in groepen in te delen. Maak bijvoorbeeld eens twee  

of drie groepen op basis van hun beheersing van de lesstof. Je krijgt dan een groep 

die de stof nog niet voldoende beheerst, een groep op het gemiddelde beheersings-

niveau en eventueel nog een groep die eigenlijk geen instructie meer nodig heeft. 

Madeline Hansen, docent Engels op het Stelle College, past deze manier ook toe en 

schreef hierover: “Nadat ik de doelstelling van de dag op het bord heb geschreven, 

verdeel ik de klas in twee of drie groepen. Zo kan de groep die de stof gemiddeld 

beheerst na mijn instructie aan het werk, een tweede groep werkt zelfstandig en 

een derde groep krijgt meer instructie, meer tijd om het denkproces te activeren.”

Differentiëren in verwerking

Het is ook mogelijk om te differentiëren tijdens de verwerkingsfase van de les. 

Er kunnen daarbij verschillen worden aangebracht in de inhoud, werkvorm en 

opbrengst van het leren. Op deze manier kan je als docent doelgericht omgaan 

met verschillen tussen leerlingen in beheersingsniveau, leervoorkeur en interesse. 

Je zegt als docent dan niet meer: ‘Iedereen moet opdracht 6 tot en met 12 maken’. 

In plaats daarvan laat je leerlingen veel meer kiezen. Er zijn bijvoorbeeld opdrachten 

die iedereen moet maken, maar er zijn ook keuzeopdrachten waaruit elke leerling 

er bijvoorbeeld drie kiest. Je kunt groepen leerlingen ook verdiepende of verrijkende 

opdrachten geven. Je onderscheidt dan niveaus in de verwerking. 

Differentiëren in leertijd

Leerlingen hebben een verschillend leertempo. De ene leerling gaat op sommige 

onderdelen sneller door de leerstof dan de andere. Een docent differentieert in 

leertijd door bewust om te gaan met de hoeveelheid tijd die leerlingen besteden 

aan het verwerken van de leerstof. Binnen de les kan dat bijvoorbeeld door niet 

iedereen dezelfde hoeveelheid opdrachten te laten maken. Buiten de les kan je 

differentiëren in het huiswerk dat wordt opgegeven, door gebruik te maken van  

pre-teaching en ‘flipping the classroom’.

Het is ook mogelijk om de drie hoofdvormen van differentiëren te combineren 

binnen je les. Je kunt bijvoorbeeld de groep leerlingen die de leerstof nog niet 

voldoende beheerst een verlengde instructie geven aan de hand van enkele 

herhalingsopdrachten, terwijl de overige leerlingen zelfstandig met verdiepende 

keuzeopdrachten aan de slag gaan.
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“Er zijn geen zwakkere of dommere 

leerlingen. Leerlingen verschillen in 

de tijd die ze nodig hebben om zich 

de stof eigen te maken.”

Bloom, 1976
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2 Helpt differentiëren werkelijk om mijn leerlingen te motiveren?
“De relatie tussen differentiëren en motiveren wordt vaak gelegd.”

Simone Kessels
“Meneer, ik ben klaar. Mag ik een verdiepingsopdracht?”. “Doordat we zelf mogen 

kiezen hoe we dit leren, snap ik het beter en onthoud ik het ook echt”, “Dit was een 

gave les, ik heb nu al zin in de volgende”. Hoorden we dit soort geluiden maar meer 

in onze scholen.

Helpt differentiëren om leerlingen te motiveren? 

Deze vraag is niet zo één, twee, drie te beantwoorden. Los van de ‘common 

sense’-opvatting dat leraren een belangrijke rol kunnen spelen in de motivatie van 

leerlingen, zijn er ook wetenschappelijke aanwijzingen voor de positieve inbreng 

van leraren op dit vlak. Motivatieonderzoek toont aan dat personen, leerlingen 

op verschillende manieren gemotiveerd kunnen zijn. Motivatie is geen vast 

persoonskenmerk. We kunnen niet in zijn algemeenheid zeggen dat iemand als 

kenmerk heeft dat hij gemotiveerd is. En alhoewel het wel zo is dat de ene leerling 

zich gemakkelijker laat motiveren, het gemotiveerd zijn voor iets blijkt in sterke 

mate afhankelijk van de situatie waarin een leerling zich bevindt. Als docent  heb je 

natuurlijk een grote invloed op die situatie en dus kun je daar iets mee doen. 

Keuzes bieden

In de Self-Determination Theory (SDT) leggen Deci & Ryan uit dat er drie belangrijke 

voorwaarden zijn om tot intrinsieke motivatie te komen: competentie (het gevoel 

iets te kunnen), relatie (het gevoel erbij te horen) en autonomie (de behoefte om 

invloed uit te kunnen oefenen). Wanneer een leerling het gevoel heeft dat er binnen 

de lessituatie ruimte is om te kiezen, iets zelf te bepalen, zelf iets regelen mag, dan 

heeft dat een positief effect op de motivatie. Als docent kun je hier op inspelen 

door leerlingen wat te kiezen te bieden. Geef verschillende opdrachten, kies voor 

verschillende aanpakken of laat leerlingen zelf kiezen bij welke groep ze aansluiten.

We spreken pas van differentiatie wanneer de keuzemogelijkheden die je biedt heel 

bewust vooraf bedacht zijn en echt gericht zijn op de kenmerken van de leerlingen 

uit je klas. Bedenk goed wat je lesdoel is en werk dit verder uit naar verschillende 

opdrachten. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld keuzes laten maken in de uitwerking: 

traditioneel, er een filmpje van maken, er een presentatie over geven, etc. Of keuzes 

geven in de volgorde waarin ze aan opdrachten werken 

en of ze die alleen of gezamenlijk maken en met wie 

dan. Opdrachten kunnen verschillen in beheersings-

niveau, leeractiviteiten, groeperingsvormen, onderwerp, 

etc. Mogelijkheden genoeg dus! 

Motivationele differentiatie 

Bij motivationele differentiatie verplaatst een leraar zich 

in het totale perspectief van de leerling. Hij stelt zichzelf 

vragen als: Hoe zit die leerling in mijn klas? Voelt hij 

zich thuis en veilig? Denkt hij de opdrachten aan te 

kunnen? De leraar leeft zich echt in en anticipeert er 

in de voorbereiding van de les op. Bijvoorbeeld door 

bewust aan te sluiten bij interesses van leerlingen uit de 

desbetreffende klas, of door bewust (extra) aandacht te 

geven aan bepaalde leerlingen bij de feedbackrondes 

tijdens het zelfstandig werken ter bemoediging. En ook 

bewust ruimte bieden voor autonomie in de les. 

Helpt differentiëren leerlingen te motiveren? 

Differentiëren leidt in elk geval tot het creëren van een 

meer motiverende leeromgeving. Ik daag u uit in uw 

eigen lessen te ondervinden wat het effect daarvan is!
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Ingrid Dirksen
Differentiëren is geen zaak van de docent alleen. Het is belangrijk dat er op 

schoolniveau een visie en beleid wordt geformuleerd en dat dit beleid planmatig 

wordt uitgevoerd. Schoolleiders, afdelings- of teamleiders spelen dan ook een 

sleutelrol in het slagen of falen. Docenten hebben tijd, ruimte, kennis en vooral ook 

elkaar nodig om hun vaardigheden verder te verbreden. 

Veel scholen vragen zich af wat ze het best kunnen doen: schoolbreed starten 

met differentiëren of kiezen voor een meer gefaseerde aanpak in kleine teams. Een 

vraag die bij meer professionaliseringsvragen speelt en het antwoord is dan ook 

niet eenduidig. Het is bovendien belangrijk recht te doen aan verschillen tussen 

docenten. Verschillen in kennis, in ervaring, maar bijvoorbeeld ook in de manier, de 

snelheid en de motivatie om je nieuwe dingen eigen te maken. 

Voor verandering is draagvlak nodig. Bij de keuze voor een schoolbrede aanpak is 

het belangrijk met elkaar het gesprek te hebben over waarom er schoolbreed op dit 

thema geprofessionaliseerd moet worden. Wat bereik je ermee? Wat willen we meer 

zien in de les? Wat is het belang ervan voor de leerlingen, de school, de docenten? 

Welke acties worden er van wie verwacht? Wat moet je daarvoor in huis hebben en 

welke vaardigheden zou ik dan nog (verder) willen ontwikkelen? Dan kom je vaak 

uit op een gedifferentieerd traject voor de docenten zelf. En dat er dan één team is 

dat zich volledig richt op differentiatie? Prima, dan kunnen zij heel goed de anderen 

weer meenemen en maak je optimaal gebruik van de expertise van de teamleden 

zelf. 

Steeds vaker komt de vraag juist uit het team zelf, via een interne academie of een 

teamleider. Dat is natuurlijk heel motiverend, als het team aangeeft er samen mee 

aan de slag te willen. Het is wel handig om dan als team en als school stil te staan 

bij wat er dan nodig is aan ruimte, tijd, geld en ondersteuning van het management. 

Ook is het goed om schoolbreed dan te kijken naar de verschillen die er gaan 

ontstaan tussen de diverse lessen. En dan kom je weer 

op de schoolbrede aanleiding: wat is er nodig in de 

lessen? En zo is differentiëren dus nooit een zaak van 

de docent alleen. 

Differentiëren, het is absoluut te leren en dat kan 

op heel veel verschillende manieren. Het is een 

voortdurend proces van leren en zelfontwikkeling. 

Onze visie is dat een schoolbrede aanpak inspireert, 

motiveert en de beste manier is om te zorgen dat deze 

manier van lesgeven wordt geborgd in uw organisatie. 

Succes!

Onze visie is dat een 

schoolbrede aanpak 

inspireert, motiveert en 

de beste manier is om te 

zorgen dat deze manier 

van lesgeven wordt 

geborgd in uw organisatie.

3 Schoolbreed starten of juist in kleine teams?
“Hoe kan onze school differentiëren het beste invoeren?”
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4 Hoe kan ik voor taal en rekenen anders differentiëren dan op 
beheersingsniveau?

“Leerlingen indelen naar beheersingsniveau heeft ook onbedoelde bij-effecten.”

Carel van der Burg 
Door alleen maar op beheersingsniveau te differentiëren kunnen inderdaad 

onbedoelde bij-effecten ontstaan: de goede leerlingen krijgen uitdagende 

opdrachten en de zwakkere leerlingen de meeste herhaling en minst uitdagende 

opdrachten. De kloof tussen zwakke en goede leerlingen wordt alleen maar groter 

en de motivatie bij de leerlingen die niet uitgedaagd worden neemt af. Hoe kun je 

dan toch tegemoet komen aan de verschillende leervoorkeuren en talenten van je 

leerlingen?

Dat kan door leerlingen zelf te laten kiezen uit verschillende verwerkings-

mogelijkheden. Zo daag je álle leerlingen uit en omdat ze zelf gekozen hebben 

zullen ze meer betrokken en gemotiveerd zijn om de uitdaging aan te gaan. 

Differentiatie in verwerking: een voorbeeld voor de taalles

Laat leerlingen zelf kiezen uit verschillende opdrachten. Leerlingen zullen de 

opdracht kiezen die hen het meest interesseert of aansluit bij hun leervoorkeur. Een 

wat zwakkere leerling leest dan teksten die misschien dan wel teksten boven zijn 

leesvaardigheidsniveau zitten, maar omdat hij de tekst zelf wil lezen, lukt het in dit 

geval misschien wel en kan hij sprongen maken in zijn ontwikkeling. 

Bereid in je lesvoorbereiding opdrachten voor die hogere denkvaardigheden 

aanspreken, zoals analyseren, evalueren, vergelijken en creëren. Bij een rijk aanbod 

valt er voor ieder wat te halen. Weet je niet zo goed wat de interesses van jouw 

leerlingen zijn? Dan is het een leuke opdracht om dit eens in beeld te brengen. Een 

handige activiteit hiervoor is de vragenlijst ‘Wat ik leuk vind’ (te downloaden via deze 

pagina) en een Woordweb.

Differentiatie in verwerking met een banende instructie: een rekenvoorbeeld

Met een banende instructie zet je leerlingen actief aan de slag in plaats van zelf 

heel druk aan het werk te zijn. Je leerlingen doen het denk- en doewerk. Je geeft 

je leerlingen hetzelfde rekenprobleem, maar laat ze het op verschillende manieren 

oplossen. De zwakkere leerlingen oriënteren zich op de (meest effectieve) 

oplossingsstrategie die jij ze aanreikt, de sterke rekenaars moeten zelf op zoek gaan 

naar oplossingsstrategiëen. Ik zal het toelichten met een voorbeeld dat ik eens 

tegenkwam met een cake (Bartjens, jrg 21, nr 4).

(Reken)probleem:

Hoe snijd je een cake zodat je hem zowel met drie als met vier kinderen eerlijk kunt 

delen?

De leerlingen die wat zwakker zijn in rekenen geef je dan een cake (of ontbijtkoek) 

en laat ik experimenteren met de strategie die jij aanreikt. De sterkere rekenaars 

krijgen de opdracht om de verschillende opties te schematiseren en die te vertalen 

in een formele opgave.
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Hoe start ik met differentiëren?

Bert Moonen“Ik wil leerlingen meer keuzes geven bij 
het maken van opdrachten, zodat ze iets 

kunnen kiezen dat bij hen past.”

Als je hier mee wilt starten kun je het best heel klein beginnen. Je differentieert 

ook al als je leerlingen twee verschillende opdrachten aanbiedt. Zo hou je het 

overzichtelijk en kun je er eerst zelf aan wennen en mee experimenteren. Je kunt 

leerlingen ook binnen een opdracht keuzes bieden door verschillende versies van 

de opdracht te maken. Je kunt bijvoorbeeld een versie maken waarin de opdracht 

heel open wordt geformuleerd en de leerlingen zelf veel moeten uitzoeken, en 

een andere versie die juist een stappenplan bevat. En geef ze eens keuzes bij de 

eindproducten die ze moeten opleveren; bijvoorbeeld een presentatie, tekst, of 

filmpje. 

Bij een heel open opdracht geef je alleen het einddoel aan. Bijvoorbeeld, aan het 

eind van deze opdracht moet je duidelijk kunnen maken: 

• Wat de relatie is tussen de industriële revolutie en ons leven.

• Wat de belangrijkste gebeurtenissen waren in de industriële revolutie.

• Wat de sleutelbegrippen of elementen zijn van de industriële revolutie.

• Op welke wijze de industriële revolutie revolutionair was. 

Leerlingen bepalen zelf hoe ze de kennis verzamelen om de opdracht te maken en 

hoe ze deze presenteren. 

Het is trouwens echt niet nodig dat je zelf alle opdrachten nakijkt. Je kunt het ook 

zo organiseren dat leerlingen elkaars opdrachten nakijken. Of laat de verschillende 

groepjes hun opdracht presenteren aan elkaar. Zo leren leerlingen van elkaars werk 

en betrek je ze actief bij de les. 

Er zijn op internet diverse tools te vinden die je kunt gebruiken om antwoorden 

van leerlingen, voor of na je les visueel weer te laten geven. Veel daarvan zijn ook 

nog eens gratis. Zelf werk ik veel met digitale quiztools zoals Kahoot, Socrative 

en Quizizz die met één muisklik een overzicht geven van de antwoorden van je 

leerlingen. 

“In teveel lessen wordt 

nog steeds lesgegeven 

volgens het principe: 

‘één voor allen en 

allen voor één.”

H. Lynn Erickson
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Bert Moonen

6 Hoe zorg ik ervoor dat de tijd om mijn les voor te bereiden niet 
te lang wordt als ik wil differentiëren?

“Ik heb veel klassen en geef twee vakken.”

Barbara de Boer 
Alle nieuwe dingen vragen extra tijd in het begin, daar ontkom je niet aan. Kijk dus 

goed wat voor jou op dit moment haalbaar is. Begin klein en bouw langzaam op. 

Kijk ook creatief hoe je tijd kunt besparen: wat moet je echt zelf doen, welke taken 

kun je prima neerleggen bij leerlingen zelf? Ik geef je graag wat suggesties om 

gedoseerd met differentiëren aan de slag te gaan.

Er zijn 3 hoofdvormen als het gaat om differentiëren. Beperk je eerst eens tot één 

vorm. Maak een keuze: ga je inspelen op differentiatie in verwerking, in instructie, 

of in leertijd? En werk eerst alleen met die vorm. Kies vooral ook voor een klas/les  

waar je klassenmanagement al redelijk goed op orde is.

Kies een klas waarvan je de leerlingen al aardig in beeld hebt. Leerlingen verschillen 

in hun beginsituatie, interesses en leervoorkeur. Een belangrijke stap om te komen 

tot een gedifferentieerde les is het clusteren van leerlingen in 2 of 3 groepen.  

In je lesvoorbereiding stem je dan de les die je wilt geven op deze groepen af.  

Maak eerst een keuze op welk kenmerk je de groep in wilt delen. Een veelgebruikte 

vorm is een indeling naar instructiebehoefte. Als je een goed beeld hebt van een 

klas, kun je eerst eens proberen de groep ‘op je gevoel’ in te delen. Welke leerlingen 

moeten snel aan het werk kunnen? Welke leerlingen profiteren van extra instructie 

en oefentijd? Welke leerlingen komen in de (grootste) groep die baat heeft bij een 

‘gewone’ instructietijd? Als je op je gevoel een indeling hebt gemaakt, kijk dan nog 

eens waar je dit op hebt gebaseerd. Met welke gegevens/data kun je deze indeling 

dan onderbouwen? Daarmee fundeer je je indeling. Overigens kan zo’n indeling per 

vak en/of periode van het jaar verschillend zijn en veranderen!

Een gedifferentieerde les is een goed voorbereide les. Maak ruimte voor een goede 

voorbereiding en plan dit wekelijks. Misschien kun je de les samen met een collega 

voorbereiden, elkaar helpen en feedback geven, 

ervaringen uitwisselen, lessen nabespreken. Je 

kunt ontzettend veel leren van elkaar en het is veel 

leuker.

Experimenteren mag! Leg je leerlingen uit wat je 

aan het doen bent en dat je aan het eind van de les 

graag hun feedback wilt hebben. Zo weet je wat je 

de volgende keer weer of anders wilt doen. 

Recycle en kopieer. Op internet kun je veel 

lesvoorbeelden vinden van enthousiaste docenten 

die ze graag met je willen delen. Pas ze aan voor 

jouw lesdoelen en leerlingen. Met welke collega’s 

zou je uit kunnen wisselen?

Kijk de volgende dag nog eens terug op je les. 

Reflecteer en leer. Wat had je je voorgenomen? 

Is dat gelukt? Waarom niet? Wat ging goed en 

waaraan merk je dat? Waarover ben je tevreden? 

Waarover niet zo tevreden? Wat wil je de volgende 

keer anders doen? Allemaal input die jou steeds 

beter maakt in het differentiëren.
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7
Hoe differentieer ik met zo veel beheersingsniveaus in één klas?

“In mijn groep heb ik te maken met wel tien verschillende beheersingsniveaus, 
er is echt geen beginnen aan om iedere leerling de juiste aandacht te geven.”

Tseard Veenstra 
Een goede les staat of valt met een effectieve instructie. Het voordoen, het 

interactieve oefenen en vervolgens toepassen zijn stappen die je moet doorlopen 

om je iets eigen te maken. Het is aan jou om je daarbij steeds af te vragen of 

een compacte uitleg volstaat, of dat er meerdere voorbeelden moeten worden 

gedemonstreerd en hoeveel en in welke werkvorm geoefend moet worden. Een 

vaardige leraar is wendbaar in zijn repertoire.

Je instructie moet natuurlijk ook compleet zijn: leerlingen weten wat ze moeten 

doen, hoeveel tijd ze daarvoor hebben, waar ze terecht kunnen voor hulp en 

bronnen, wat ze moeten doen als ze klaar zijn en wat het resultaat of product moet 

zijn van hun werk. Wordt er samengewerkt? Dan zijn ook duidelijke instructies nodig 

over de verschillende rollen.

Het één en ander heeft als gevolg dat we als leraar dan ook nooit ieder beheersings-

niveau apart optimaal kunnen bedienen binnen het tijdsbestek van een gemiddelde 

les. Het maximaal haalbare is om te werken met drie instructieniveaus binnen je 

groep. Differentiëren lukt ook alleen als je les heel goed is voorbereid en je een 

juiste inschatting hebt gemaakt van welke leerlingen bij elkaar in een groep komen. 

Het vraagt durf om het aantal beheersingsniveaus te beperken en je leerlingen 

op basis van vergelijkbare instructie- en verwerkingsbehoefte in te delen in 2 of 3 

groepen.  

Het betekent ook dat je doelgericht keuzes moet kunnen maken in de stof die je 

aan de verschillende groepen aanbiedt. Je wordt regisseur van de les en weet de 

methodes te benutten. Zonder kennis van de leerlijn en de cruciale leermomenten 

zul je teveel de methode willen volgen en in tijdnood komen. 

Voorwaarden voor effectief differentiëren zijn dan ook:

• Het kennen van leerdoelen en leerlijn;

• Het kennen van instructie- en verwerkingsbehoefte van leerlingen;

• Het kunnen analyseren van toetsgegevens, verwerking en inbreng van 

leerlingen;

• Het indelen van leerlingen in maximaal 3 beheersingsniveau- of 

instructiegroepen;

• Het beheersen van verschillende instructievaardigheden en deze doelgericht 

weten in te zetten;

• Het kennen en kiezen van de juiste werkvormen om te oefenen; 

• Het kennen van de methode en de materialen en deze selectief weten te 

benutten.

Differentiëren, de een zal er meer moeite mee hebben dan de ander. Blijf vooral 

geloof houden in je eigen kunnen, kijk af en maak kleine stappen.

De motivatie van je leerlingen is straks je grote beloning!

10



8

Waar en hoe begin ik?

“Mijn leerlingresultaten zijn goed en 
eigenlijk heb ik er geen tijd voor.”

Susan Potiek 
Begin met de basis op orde, het vakwerkplan. Een vakwerkplan geeft je als 

docent zicht op het curriculum van het vak. Ordening van les/leerstof per 

leerjaar en periode. Bekijk dit vakwerkplan eens kritisch. Is duidelijk genoeg 

wat, hoe én op welk beheersingsniveau je leerlingen minimaal dienen te 

presteren? Dit vormt de basis voor differentiëren.

1. Heb je voldoende beeld van het huidige beheersingsniveau en de 

vorderingen van je leerlingen? Onderzoek op welke manieren dit efficiënt 

kan en wat binnen je school al aan informatie voorhanden is. Het huidige 

leerlingniveau vormt het beginpunt van de lesperiode (‘formatieve toetsing’). 

Sluit, binnen je lessen, aan op de geconstateerde behoeften van de 

individuele leerlingen. Cluster als het kan in twee of drie subgroepen en kies 

per groep een aanpak. Wat is nu nodig? Als vakdocent weet je dit als geen 

ander. Een aangepaste instructie? Verschil in opdrachten en/of tijd? Etc. 

  

2. Een reflectiemoment met leerlingen aan het einde van je les geeft 

bruikbare en nuttige informatie. Maak er tijd voor! Bespreek samen met de 

leerlingen de opbrengst van je les, zo mogelijk per leerling of subgroep. Het 

‘erbij geleerde’ wordt zichtbaar. Dit kan op veel manieren en is afhankelijk van 

de beschikbare tijd. Gun jezelf de waardevolle en positieve werking van hun 

reacties.

3. Spreek met je team- of sectieleden gericht periodedoelen of acties af, en 

wees hierin realistisch. Begin klein en doe ervaring op in enkele klassen. Je 

zult ervaren dat de leerlingbetrokkenheid onmiddellijk omhoog gaat. Deel je 

ervaringen binnen je team of sectie en leer mét elkaar. Veel plezier!
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9 Welke (gratis) ICT-tools zijn er die ik hiervoor in kan zetten?
“Differentiëren gaat volgens mij best veel van mijn tijd vragen.”

Meike Berben
Er zijn veel ICT-tools die je kunnen helpen met differentiëren, en vaak nog gratis 

ook.

Socrative 

Met Socrative kun je digitale quizjes maken. Leerlingen geven direct antwoord 

op de quizvragen via hun mobiel, laptop of tablet. Omdat je meteen ziet wie wat 

al begrijpt is het een analysetool die je helpt om verschillen tussen leerlingen in 

kaart te brengen en om te zien waar je nog wat meer aandacht aan 

zou kunnen besteden in je les. Als afsluiter van de les kun je de Exit 

Ticketfunctie gebruiken. Je kunt er zelfs een leuke competitie mee 

maken door leerlingen in teams tegen elkaar te laten strijden (Space 

Race). Socrative vind je op het web en is als app beschikbaar voor 

tablets en smartphones.

www.socrative.com

 

Kahoot

Kahoot is vergelijkbaar met Socrative. Wat het werken met 

Kahoot voor leerlingen leuk maakt, is dat er na iedere vraag een 

tussenstand wordt gepresenteerd in de vorm van een top 5. Ook 

de snelheid waarmee vragen worden beantwoord speelt mee 

bij het aantal punten dat een leerling krijgt. Juist dit competitie-

element maakt van leerlingen al snel fanatieke en serieuze 

deelnemers. De resultaten kun je downloaden in bijvoorbeeld 

Excel. Hiermee kun je leerlingen weer in groepjes indelen.

www.getkahoot.com

Powtoon

Met Powtoon kun je zelf animatiefilmpjes maken. Een leuke 

tool om in te zetten voor je instructie. De tool werkt behoorlijk 

intuïtief en heeft veel mogelijkheden. Handig zijn de standaardpresentaties die je zelf 

in kunt vullen. Bovendien kun je er animaties aan toevoegen. Omdat je leerlingen 

het instructiefilmpje op verschillende momenten kunnen bekijken (dus ook voor of 

na de les), kun je op die manier inspelen op beheersingsniveauverschillen tussen 

leerlingen en Flipping the Classroom toepassen.

www.powtoon.com

Screencast-o-matic

Voor veel leerlingen is het handig om stukken uit de les nog eens terug te kunnen 

kijken of om zich voor te bereiden op de les die gaat komen. Met Screencast-

o-matic kun je opnemen wat er op je beeldscherm gebeurt waarbij je ook nog 

tekst in kunt spreken. Zo maak je een handig filmpje (maximaal 15 minuten) van je 

instructie dat leerlingen kunnen bekijken zo vaak als dat nodig is. Denk bijvoorbeeld 

aan een PowerPoint over de lesstof die je voorziet van uitleg, of een voorbeeldzin 

in Word die je hardop denkend ontleedt. Net als bij Powtoon kunnen leerlingen het 

filmpje op elk gewenst moment bekijken en kun je hiermee Flipping the Classroom 

toepassen door je klassikale instructie digitaal te geven.

www.screencastomatic.com

 

Classdojo 

Met Classdojo kun je op een leuke manier positief gedrag stimuleren. Als 

docent maak je een klas aan en leerlingen krijgen daarbij hun eigen avatar, ofwel 

digitale alter ego: een eigen monstertje dat ze zelf aan kunnen passen. Via een 

puntensysteem kun je de leerlingen feedback geven over zaken die je opvallen. 

Een plusje voor positief gedrag, zoals voorbereid naar de les komen, en een 

minnetje bij aandachtspunten. Ik ken docenten die deze applicatie gebruiken in de 

mentorlessen, om feedback op gedrag te geven. Door deze feedback krijgen de 

leerling en docent meer inzicht in verschillen tussen leerlingen. Classdojo vind je op 

het web en is als app beschikbaar voor tablets en smartphones.

www.classdojo.com
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10

Krijgen leerlingen geen 
negatief zelfbeeld in een 

groep die meer instructie 
nodig heeft? 

“Ik vraag me af wat differentiëren 
met het groepsgevoel doet.”

Ingrid Dirksen
Ik snap deze zorg. Als docent ben je ook een pedagoog en wil je je leerlingen een veilige omgeving 

aanbieden. Je wilt geen negatieve etikettering of de groep verdelen in sterk en zwak. Wat je wel 

wilt is optimaal aansluiten op verschillen in leerbehoeftes van je leerlingen, zodat ze optimaal profijt 

hebben van jouw les. Als je verschillende manieren van differentiatie kent en gebruikt, voorkom je 

dat leerlingen steeds in hetzelfde groepje zitten. 

1. Wissel af. Deel leerlingen ook eens in op basis van andere criteria. Bijvoorbeeld naar abstractie-

niveau (taxonomie van Bloom) of naar de manier waarop ze de leerstof verwerken. Het is ook niet 

zo dat een groepje altijd homogeen moet zijn, laat kinderen elkaar juist aanvullen. De leerling die 

de stof al beheerst kan het uitleggen aan de rest van zijn groep. Voorkom dat je te strak vasthoudt 

aan je indeling. Het kan bijvoorbeeld heel goed werken om een leerling eens te plaatsen in een 

groepje van zijn naastgelegen zone van ontwikkeling (hij kan iets bijna zelfstandig, maar heeft nog 

nèt wat hulp nodig). Laat ook de leerlingen van het zelfstandig werkende groepje iets opleveren dat 

ze moeten presenteren aan de rest. Zo leren groepen weer van elkaar en maak je alle leerlingen 

zichtbaar.

2. Zorg dat er wat te kiezen valt. Geef verschillende opdrachten of kies voor verschillende 

aanpakken en laat leerlingen zelf kiezen bij welke groep ze aansluiten. Het is dan wel belangrijk dat 

leerlingen goed weten wat er van ze wordt verwacht en dat ze in kunnen schatten wat ze daarvoor 

nodig hebben. Onderzoek laat positieve effecten zien op leren en motivatie als leerlingen zelf 

keuzes kunnen maken.

Differentiëren is vooral ‘organiseren’, waarbij je soms ook af moet stappen van je plan. Maak in de 

klas bespreekbaar waarom je differentieert en hoe jij je leerlingen daar goede manieren voor aan 

wilt bieden die de les leuker maken. Het haalt veel vragen en onzekerheid weg en helpt je aan de 

verbondenheid en veiligheid die je graag voor je leerlingen wilt.
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11 Hoe zorg ik ervoor dat we werken vanuit een gedeelde visie?
“Als leidinggevende wil ik mijn team hier zo goed mogelijk in aansturen.”

Linda Odenthal
Wat verwacht je eigenlijk van je team als het gaat om differentiëren? Het vraagt 

bijvoorbeeld iets anders om op meerdere beheersingsniveaus in een klas les 

te kunnen geven, dan om om te gaan met tempoverschillen tussen leerlingen. 

Het is belangrijk om in gezamenlijkheid te komen tot een heldere visie op wat 

differentiëren voor het team inhoud en wat je van je team verwacht. Hoe werk je 

vanuit zo’n gedeelde visie?

Het lijkt misschien een open deur, maar om te kunnen werken vanuit een gedeelde 

visie op differentiëren moet die er natuurlijk eerst zijn. Het is van belang de 

aanwezige, algemene visie op onderwijs te verbinden aan en te vertalen in een visie 

op differentiëren. Dat doe je samen met je team in de volgende drie stappen: 

Stap 1: Visualiseren. Laat iedereen voor zichzelf visualiseren hoe differentiëren er in 

de toekomst in zijn of haar lessen uit gaat zien. Ga ik differentiëren in inhoud, tijd, 

proces en/of werkvormen? Op grond waarvan ga ik differentiëren? Hoe gaat mijn 

eigen rol eruit zien? Hoe gaat de rol van de leerlingen eruit zien?

Stap 2: Uitwisselen, samenbrengen en betekenis geven. Wissel de individuele 

beelden uit. Waar vullen de beelden elkaar aan en waar zijn ze strijdig aan elkaar? 

Ga hierover met elkaar het gesprek aan en verdiep dit gesprek door te vragen naar 

het waarom. Andere relevante vragen in dit proces zijn bijvoorbeeld: Wat is de 

meerwaarde hiervan voor de leerlingen? Waar zit de verbinding naar de visie van de 

school? Dit proces van uitwisselen, samenbrengen en betekenis geven, resulteert in 

een echt gedeelde visie.

Stap 3: Checken op kwaliteit en haalbaarheid. In stap drie kijk je met elkaar nog 

eens heel goed of de visie die is geformuleerd werkelijk beweging op gang brengt. 

In groepen streven we graag naar consensus. Een valkuil is dat we soms omwille 

van de consensus concessies doen die de kwaliteit van de visie 

in gevaar brengen.  In stap drie wordt de visie dus nog een keer 

opnieuw tegen het licht gehouden en gekeken of het werkelijk 

leidt tot het gedifferentieerde onderwijs dat we willen. Geeft 

de visie voldoende richting en houvast om er mee aan de 

gang te gaan? Brengt het mensen in beweging of geeft 

het juist redenen om te blijven doen wat we altijd 

al deden? Zijn we ambitieus genoeg, maar niet te 

ambitieus? 

Als we die visie op differentiëren hebben 

geformuleerd, moet er een beweging op gang 

komen. Differentiëren is het doel, maar ook het 

middel om dit doel te bereiken. Het gaat erom als 

leidinggevende bij iedere leraar een leerproces op 

gang te brengen. Als leidinggevende moet je het 

leerproces volgen en ondersteunen. Dat doe je 

onder andere in de gesprekscyclus. Daarbij geldt, net 

als voor leerlingen, ‘one size does not fit them all’. 

Bedenk met iedere leraar een eigen leertraject met 

duidelijke tussendoelen en op welke wijze hij of zij 

dit doel het beste kan bereiken. Zet kleine stappen 

richting het einddoel en stel vast welke ondersteuning 

de leraar hierbij nodig heeft. Opnieuw geldt dat dat 

verschillend kan zijn. De een is nu eenmaal al verder 

dan de ander en de een heeft meer ondersteuning 

nodig dan de ander. 
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12 Hoe zou ik meer kunnen differentiëren in de praktijkles? 
“Ik geef mijn leerlingen al veel individuele hulp.”

Meike Berben
Docenten die een praktijkvak geven werken vaak al gedifferentieerd: leerlingen 

werken in hun eigen tempo en kiezen (gedeeltelijk) zelf hun opdrachten.  

Wat praktijkdocenten ook heel goed zouden kunnen doen is differentiëren naar 

de manier waarop je dingen kunt leren. Je kunt leerlingen keuzes geven in 

werkvormen of onderwerpen, waardoor je inspeelt op hun leervoorkeuren of 

interesses. Die kunnen overigens per dag en les verschillen! Je kunt in eerste 

instantie aansluiten bij de voorkeur van een leerling (matchen) en daarna in 

een andere les een leerling aanmoedigen een keuze buiten de comfort zone te 

maken (stretchen). 

Wat je doet als je op deze wijze differentieert is dat je van één opdracht 

verschillende versies maakt.  Leerlingen werken wel aan hetzelfde resultaat, 

maar kunnen de route erna toe zelf uitkiezen. Een voorbeeld hiervan zijn de 

opdrachtvarianten die docenten Techniek maakten voor het bouwen van een 

vogelhuisje (zie hiernaast).  

Deze manier van differentiëren vraagt wel een goede planning van je les. Je moet 

als leraar verschillende instructies geven en feedback. Je moet er bijvoorbeeld voor 

zorgen dat de verschillende groepen op verschillende momenten ondersteuning 

en feedback van je krijgen. Je kunt denken aan de volgende lesindeling: 

lesplanning aangeven (1), klassikale uitleg met vragenronde (2), materiaal pakken 

(3), instructiemoment opdracht versie 1 (4), instructiemoment opdracht versie 2 (5), 

feedback loopronde (6), afsluiting van de les (7). Een ander aandachtspunt zijn de 

werkplekken: het is praktisch om werkplekken per versie van de opdracht te maken 

(bij het begin van de les zitten de leerlingen gelijk op de juiste plek) met daarbij de 

benodigde bronnen (een tablet met korte instructiefilmpjes en nakijkbladen).

Versie 1 

Leren door te 

denken en te 

observeren

Versie 2 

Leren door te 

doen en dan te 

ervaren

Versie 3 

Leren door eerst 

te kijken en dan 

zelf te ervaren

Versie 4 

Leren eerst na te 

denken en dan 

zelf te doen

Maak een plan 

van aanpak om 

een vogelhuisje te 

bouwen.

Bouw een 

vogelhuisje van 

hout.

Onderzoek 

hoe vogels hun 

nest gebruiken 

(film), maak een 

bouwtekening.

Uitleg volgen over 

bouwen van een 

vogelhuisje.

Vergelijk je plan 

met de uitleg(film) 

van je docent. 

Beschrijf de 

gevolgde stappen.

Bouw je 

vogelhuisje.

Vogelhuisje maken.

Bouw het 

vogelhuisje. 

Beschrijf de 

gevolgde stappen.

Vergelijk je huisje 

en bouwtekening 

met het 

stappenplan van 

de docent.

Tussentijdse 

begeleiding 

van docent of 

medeleerlingen.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.
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13 Hoe differentieer ik bij leerlingen die meer aankunnen?
“Ik heb een aantal leerlingen in de klas die uitgedaagd willen worden.”

Simone Kessels
Het is goed dat je oog hebt voor deze groep leerlingen. Want je steekt bij het 

differentiëren gemakkelijk de meeste energie in de leerlingen die juist meer 

begeleiding nodig hebben. Het is begrijpelijk, gezien de nadruk op resultaten en 

harde cijfers, maar we doen daarmee een (grote) groep leerlingen te kort. De sleutel 

om de aandacht goed te verdelen kan gevonden worden in de taxonomie van 

Bloom, een model dat laat zien hoe je verschillende denkniveaus aan kunt spreken.

Breng beheersingsniveaus aan in je opdrachten. De meeste docenten zijn bekend 

met de taxonomie van Bloom of de daarvan afgeleide vormen RTTI (reproductie, 

toepassing, inzicht) en OBIT (onthouden, begrijpen, integreren, toepassen). Dit biedt 

handvatten bij het bedenken van opdrachten op lagere en hogere denkniveaus. 

Uitgaande van de minimale doelen die de leerlingen moeten halen en de groep 

leerlingen die je voor je hebt, cluster je de leerlingen. Afhankelijk van de beginsituatie 

en wat je als docent ziet zitten maak je 2 of 3 groepen. Vervolgens zorg je voor elke 

groep voor een passende opdracht op beheersingsniveau. Dat is even werk, maar op 

internet zijn al veel opdrachten te vinden, je hoeft dus niet alles zelf te verzinnen! Als je 

zo te werk gaat, zorg je voor die leerlingen die meer aankunnen ook voor opdrachten 

op hun niveau, waarschijnlijk ergens op één van de hoogste drie niveaus van Bloom. 

Onlangs vertelde een docent wiskunde me dat hij leerlingen zelf een opdracht had 

laten bedenken (het niveau ‘creëren’ van Bloom). De leerlingen gingen enthousiast 

aan de slag en hij was zelf verrast door het enthousiasme en het resultaat. 

Het is ook aan te bevelen als sectie hierover in gesprek te gaan. Gebruik gezamen-

lijke momenten om uitdagende opdrachten te bedenken op de verschillende 

beheersingsniveaus, ook die van leerlingen die uitgedaagd willen worden.

Tot slot nog één extra aandachtspunt: zonder relatie geen prestatie, dat geldt zeker 

ook voor die leerlingen die meer aankunnen. Geef ze aandacht, laat merken dat je 

ze goed in beeld hebt en je best doet om het voor hen uitdagend te maken. Dat 

betekent dat je in je les ook de aandacht voor hun feedback en terugkoppeling 

organiseert. Loop bij hen langs of geef ze aan het einde van de les de gelegenheid 

te presenteren wat ze hebben gedaan. 
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14

Maar waar beginnen we?

Binnen onze school willen 
we graag meer afstemmen op 
verschillen tussen leerlingen. 

Carel van der Burg
Laat ik beginnen door te zeggen dat differentiëren een behoorlijke investering van je eist. 

Differentiëren doe je er niet zomaar even bij, en al helemaal niet in een grote klas. Een 

gedifferentieerd lestraject dat enkele weken in beslag neemt en waarbij alle leerlingen op 

hun beheersingsniveau, leervoorkeur en interesse werken en leren, moet zorgvuldig worden 

voorbereid en dat is intensief en kost tijd. Heb je echter eenmaal zo’n gedifferentieerde les 

of lessenreeks ontworpen, dan hebben jij en je collega’s daar jaren plezier van. 

Maar hoe begin je? De beste manier is om eerst een voorbereidende werkgroep of 

onderzoeksgroep te vormen. Zij gaan vervolgens na of er een visie over differentiëren in je 

school is geformuleerd en of er per vak een passend curriculum is waarin differentiatie in 

leertijd, verwerking en instructie een plek heeft of kan krijgen. Vervolgens worden de taken 

verdeeld en ontstaat een gedifferentieerd lestraject. 

Mijn tweede advies is om minimaal één middag per semester samen een aantal 

gedifferentieerde lessen(reeksen) maken. Geef die lessen, ga bij elkaar kijken, observeer 

de effecten, deel je ervaringen, successen en valkuilen op zo’n middag. Ook hier geldt: 

je hoeft echt niet alles zelf te ontwikkelen. Op internet zijn veel goede gedifferentieerde 

lesvoorbeelden te vinden. 

Mijn derde tip is dat de werkgroep, als dit eenmaal loopt, een meerjarenplan gaat maken. 

Het is van belang dat dit plan overeenkomt met de visie van de school op differentiëren en 

dat je met elkaar nagaat wat er van de organisatie in alle fases nodig is om de uitvoering van 

het plan te faciliteren. Vervolgens verdeel je de taken. Je kunt bijvoorbeeld de vaksecties 

verantwoordelijk maken voor het ontwikkelen van de lessen en de teamleider(s) voor het 

managen van de veranderingen bij leerlingen, ouders, collega’s en de schoolorganisatie. 

En zet een stip op de horizon waardoor je op enig moment aan ouders en leerlingen kunt 

zeggen dat de leerlingen op jouw school allemaal kunnen excelleren!

“Maak binnen je sectie

of team heldere afspraken 

over differentiëren. 

Dat scheelt tijd 

én het is voor leerlingen 

helderder.”
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15 Is het als beginnend leraar wel haalbaar om ook nog eens te 
differentiëren?

“Ik sta nog maar een jaar voor de klas. ”

De overgang van de studiebanken naar de praktijk gaat niet zonder slag of stoot. Dat 

geldt voor elk vak, maar in het bijzonder voor dat van docent. Ga er maar eens aan 

staan, je staat ineens voor een hele klas leerlingen en meestal sta je er alleen voor. 

Het vak van leraar kent veel randzaken die niets met lesgeven te maken hebben, er 

zijn veel ballen die je in de lucht moet houden. Lesgeven leer je door veel te doen! 

Het is een vak en dat betekent dat je uren moet maken. 

In het begin zul je vooral veel aandacht en tijd besteden aan het leren kennen van 

jouw leerlingen en aan de lesvoorbereiding. Maar, na verloop van tijd zul je merken 

dat je jezelf bepaald gedrag in de klas eigen hebt gemaakt en ook dat het minder tijd 

kost om de lessen voor te bereiden. Veel leraren geven aan dat het “pas leuk wordt 

wanneer ze het in de vingers hebben”.

Er zijn veel starters die differentiëren graag snel op willen pakken, omdat ze weten 

dat ze door zo te werken meer recht doen aan de verschillen tussen leerlingen in de 

klas. Het is dan goed om je te realiseren dat goed differentiëren echt een complexe 

vaardigheid is.

Pas wanneer de basis van je les op orde is en er sprake is van glashelder 

klassenmanagement, kun je eens voorzichtig beginnen te differentiëren. Geef 

leerlingen bijvoorbeeld verschillende verwerkingsopdrachten. Je kunt leerlingen de 

mogelijkheid geven zelf te kiezen of groepen leerlingen verschillende opdrachten 

geven. Je zult merken dat het steeds beter lukt om jouw aandacht in de les 

goed over verschillende groepjes te verdelen. Heb je dat goed onder de knie, 

dan kun je een stapje verder met differentiëren. Je differentieert bijvoorbeeld op 

beheersingsniveau of instructiebehoefte. Bouw differentiëren dus langzaam op en je 

zult merken dat het steeds beter zal gaan. Succes! 

“Lesgeven is net als 
topsport, daar heb je veel 
training voor nodig.”

Foppe de Haan
Voormalig trainer 
van Jong Oranje, SC 
Heerenveen en Tuvalu

Roel Vos
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Hoe houd ik als MT differentiëren op de agenda?

“We hebben eerder meegemaakt dat in de waan van de dag een gewenste 
verandering niet echt doorzette.”

Het realiseren van onderwijs waarin differentiëren steeds vanzelfsprekender wordt 

vraagt allereerst om een visie. Zo’n visie zegt waarom de school het belangrijk vindt 

om aandacht te besteden aan differentiëren en hoe dit past in de visie van de school 

op talentontwikkeling/op het leren van de leerlingen. Als school maak je met elkaar 

de keuze om differentiëren stevig op de agenda te zetten en dus ook te houden. Is 

de visie helder, dan is het zaak om in gezamenlijk overleg ambitie te formuleren. Met 

het expliciet maken van de verwachtingen en het uitwerken daarvan in afspraken 

zet u een krachtige eerste stap. Het maakt het ook een stuk eenvoudiger om het 

daadwerkelijk op de agenda te houden.

Enkele tips voor de invoering en implementatie zijn:

1. Werk op basis van ambities: welk gedrag willen we nu precies terug kunnen 

zien?

2. Je kunt niet van iedereen hetzelfde verwachten: differentieer!

3. Verwerk de ambities in een plan met concrete acties. Zet hiervoor ook een 

tijdpad uit

4. Monitor het proces

5. Creëer eigenaarschap op alle lagen door helder te zijn over rollen en 

verantwoordelijkheden

6. Koppel gewenste ontwikkelingen aan de gesprekscyclus: hoe gaat het, waar 

loop je tegen aan, wat heb jij nodig?

7. Agendeer differentiatie in passende overleggen

• In sectoroverleg kunnen ervaringen uitgewisseld worden die de doorgaande 

lijn ten goede komen

• In het managementoverleg als agendapunt wat betreft de rol van MT leden 

en de aansturing

• In teamoverleg in de vorm van bijvoorbeeld intervisie/collegiale consultatie

8. Zorg voor een digitale werkplek waar materialen en voorbeeldlessen, tips e.d. 

gearchiveerd en gedeeld worden

9. Wees helder over ieders rol in de organisatie: 

leidinggevenden stimuleren en spreken aan, faciliteren zo 

mogelijk coaches om een ondersteunende rol te hebben 

naar docenten

10. Plan en faciliteer gezamenlijke voorbereidingstijd voor 

docenten en tijd om te sparren

11. Bezoek regelmatig lessen en bespreek ze samen na: wat 

gaat er al goed? Wat heeft nog wat extra aandacht nodig? 

Docenten hebben behoefte aan feedback en het geeft je 

zicht op ontwikkelingen in de praktijk 

Tot slot: huldig het credo dat ieder zijn eigen ontwikkeltempo 

heeft, maar dat ‘niet ontwikkelen’ geen optie is!

Barbara de Boer
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“Er is nu ruimte voor één-op-één uitleg en daar 

leer ik mijn leerlingen beter door kennen. Een 

meisje bleek bijvoorbeeld erg visueel ingesteld, ze 

heeft moeite met teksten. Maar als de informatie 

in de vorm van grafieken of staafdiagrammen 

wordt aangeleverd, gaat het een stuk beter. Als ik 

nog klassikaal had lesgegeven, was me dat pas 

veel later duidelijk geworden.”

Petra Oudejans, biologiedocent Marne College (in: Bloem, 2012)

“De werkgroep is belangrijk om differentiatie echt 

tot leven te brengen op school. Want het moet 

niet alleen bij een training van een paar dagdelen 

blijven en dat er dan weer wordt teruggegrepen 

naar het oude vertrouwde. Het is een soort van 

cultuuromslag en daar heb je tijd voor nodig.”

Docent uit een teamtraining

Wat zijn de ervaringen van andere docenten?

“Ik laat nu de groep die meer aan kan eerder ‘los’. 

Het geeft me ruimte om extra instructie te geven 

aan de groep die dat nodig heeft”.

Docent

“Vooral het differentiëren in leerstof ligt me goed, 

omdat de methode zich er goed voor leent. Elk 

onderdeel biedt vaak meerdere oefeningen en 

ik laat de leerlingen zelf kiezen welke ze willen 

maken.”

Anne van den Oord, docente Engels op het Grafisch Lyceum in

Rotterdam
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The differentiated classroom
Carol Ann Tomlinson
In Amerika dé goeroe op het gebied van differentiatie. Als 

we dit boek lezen van Tomlinson, dan zien we dat wij in 

Nederland enorm goed bezig zijn. Haar ideeën en tips ten 

aanzien van differentiatie breiden ons repertoire weer een stuk 

verder uit en maken dat we een mooi palet aan vaardigheden 

kunnen ontwikkelen die passen bij deze tijd en tegelijkertijd 

tijdloos zijn.

Cijfers geven werkt niet
Dylan William
John Hattie zei het al: formatieve evaluatie helpt de leerlingen 

om de leerdoelen te halen. Maar hoe doe je dat nu? Dylan 

William geeft een schat aan praktische tips hoe we als docent 

kunnen controleren of de leerlingen het hebben begrepen. 

Differentiëren is te leren
Meike Berben (CPS) / Mirjam van Teeseling 
Ben je op zoek naar praktische handvatten, voorbeelden en 

toepassingsmogelijkheden? Dan is dit het boek dat je zoekt. 

Je leest hoe je differentieert in instructie, verwerking en 

leertijd. Ook is er aandacht voor leervoorkeuren, toetsing en 

differentiatie schoolbreed.

Leren zichtbaar maken
John Hattie  
John Hattie is wat ons betreft de ‘must read’ voor iedere 

school en leraar. In dit boek vind je veel interventies die een 

positief effect hebben op leerprestaties. Weten wat werkt!

Gratis e-book voor managers
(CPS)
Differentiëren is geen zaak van de docent alleen. Het moet 

planmatig en schoolbreed worden aangepakt. Schoolleiders, 

afdelings- en teamleiders spelen da ook een sleutelrol. Met 

dit gratis e-book bent u snel op de hoogte van de hoofdlijnen 

van differentiëren. Te downloaden via : www.cps.nl/e-book-

differentieren-is-te-leren

Wat zijn de beste boeken om te lezen over differentiëren?
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• Hoe weet ik wat elke leerling nodig heeft?

• Hoe voorkom ik een chaos in mijn les?

• Hoe kan ik differentiëren in een klas met 30 leerlingen?

• Hoe houd ik overzicht over wie wat leert en kan?

In deze training leer je om doelgericht te differentiëren. Veel theorie, maar vooral 

ook direct veel oefenen. Niet alleen tijdens de trainingsmomenten, maar ook 

in je eigen klassen. Je zult ontdekken welke winst je behaalt met differentiëren. 

En je ervaart dat het makkelijker is dan je denkt. En ook, welke (veelal) gratis ICT 

tools je goed kunnen helpen.

Differentiëren is écht te leren!

www.cps.nl/differentieren

Jullie krijgen allemaal 

dezelfde opdracht, dat is 

wel zo eerlijk:

klim in de boom 

en pluk

zoveel mogelijk 

bananen!

Training: Differentiëren is te leren

“Ik voel geen drempel meer om te differentiëren, durf en kan het toepassen met de 

verschillende manieren die ik in de training heb geleerd.”

“Er is meer focus. Je lesvoorbereiding is zorgvuldig, je denkt meer na over het doel.”

“Ik merk dat we nu echt een gezamenlijke taal spreken.”

Contactgegevens

Adres: Plotterweg 30, 3821 BB  Amersfoort

E-mailadres: m.berben@cps.nl of cps@cps.nl

Telefoonnummer: [06] 55 833 491 of [033] 453 43 43 

Voor 
docenten

Incompany 
voor teams 
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