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Voorwoord 

Wij zijn Sofie Buyens en Annelies Hanssens, twee studenten aan de Thomas More 
hogeschool te Vorselaar waar wij studeren voor leerkracht secundair onderwijs. 

In het teken van onze bachelorproef doen wij een onderzoek naar hoe we kunnen 
differentiëren naar de noden van alle leerlingen in onze (stage)klas voor 

taalvakken, wiskunde en economie. 
Differentiëren is in deze moderne en steeds evoluerende schoolcontext een 

belangrijk gegeven geworden. Het is belangrijk als leerkracht (in opleiding) om 

te differentiëren in de klas. Uit ondervinding en bevraging bleek dit soms nog erg 

moeilijk en vaag, waardoor er niet vaak of niet efficiënt werd gedifferentieerd. 

Met deze bachelorproef proberen we concreet aan te tonen welke 

differentiatietechnieken er zijn. We geven ook concrete voorbeelden op onze 

website zodat het voor leerkrachten (in opleiding) een duidelijker gegeven wordt. 

We willen op deze manier graag andere leerkrachten inspireren om te 

differentiëren in de klas en ze hier de positieve effecten van laten ervaren. 

Om tot deze bachelorproef te komen hebben we heel veel steun en hulp gekregen 
van medestudenten. Ze gaven aan met welke problemen zij kampen en waar ze 
nood aan hebben. Tijdens het maken van de website gaven ze ook feedback over 

de bruikbaarheid en handigheid hiervan. Daarvoor willen we hen graag 
bedanken. 

 
Daarnaast willen we ook onze stagescholen, kOsh Herentals en Sint-

Pietersinstituut Turnhout, bedanken voor de stage-ervaringen die we mochten 
opdoen. In het bijzonder natuurlijk onze mentoren op deze stagescholen die ons 
de kans gaven om te differentiëren tijdens de lessen en ons hulp boden 

gedurende de volledige stageperiode. 
 

We willen ook graag mevrouw Nevelsteen bedanken om ons te helpen bij de 
keuze van het onderwerp en ons te begeleiden gedurende het hele proces van 
de bachelorproef.  

 
We bedanken ook Louis Meulders voor het nalezen van onze bachelorproef en 

zijn feedback hierbij. 
 
Daarnaast bedanken we ook mevrouw Janssen, onze tweede lezer, omdat ze tijd 

wou vrijmaken om onze bachelorproef te lezen en onze presentatie bij te wonen. 
 

And last but not least, willen we graag elkaar bedanken voor de fijne 

samenwerking en de vele hulp die we aan elkaar hadden. 

 

 

Sofie Buyens & Annelies Hanssens 

juni 2017 

 





 

Samenvatting 

Voor onze bachelorproef onderzochten we welke effecten differentiatie heeft op 

leerlingen, omdat we merkten dat er bij de invoering van het M-decreet heel veel 

vragen rezen over de aanpak van verschillen tussen leerlingen. Met deze 

bachelorproef willen we manieren aanbieden om dit te vergemakkelijken. 

Om te beginnen brainstormden we en onderzochten we de vakliteratuur om een 

zo breed mogelijk beeld te vormen van differentiatie. Hierbij kwamen we tot één 

grote onderzoeksvraag en enkele deelvragen die we tijdens het onderzoek wilden 

beantwoord zien. 

We lijstten de verschillende differentiatietechnieken die kunnen toegepast 

worden in de les op en beschreven deze. Daarna ontwierpen we enkele 

gedifferentieerde lessen en testten we enkele ervan uit in onze stagelessen. Alle 

uitgewerkte gedifferentieerde lessen plaatsten we op een eigen ontworpen 

website: differentiatietechnieken.weebly.com. Deze website is zeer handig in 

gebruik voor andere leerkrachten en leerkrachten in spe om inspiratie op te doen 

en om zelf aan de slag te gaan met differentiatie.  

Tijdens het uittestten van de gedifferentieerde lessen, vulden we een 

beoordelingsschaal in om een beter beeld te krijgen van het gedrag van de 

leerlingen. Daarna bevroegen we de leerlingen en merkten we op dat zij deze 

lessen als positief ervaarden. Ze gaven zelfs aan er veel mee bijgeleerd te 

hebben.  

Met de feedback van mentoren, leerlingen en eigen bevindingen gingen we 

verder aan de slag met de website om deze verder uit te breiden en deze te 

optimaliseren. 
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Inleiding 

Om tot het resultaat van deze bachelorproef te komen, hebben wij eerst een 

literatuurstudie geschreven om zoveel mogelijk achtergrondinformatie in te 

winnen over differentiatie. Ook interviewden we mentoren over hun visie op 

differentiatie. Op deze manier kwamen we te weten hoe leerkrachten die in het 

werkveld staan, hierover denken. Nadat we het theoretische aspect behandeld 

hadden, werkten we dit uit in de praktijk. We beschreven allereerst een aantal 

differentiatietechnieken om deze nadien uit te testen in onze stageklassen. 

Tijdens het uitvoeren van onze gedifferentieerde lessen, vulden we ook zelf een 

observatieschema met beoordelingsschalen in. Zo kwamen we te weten hoe 

leerlingen zich gedragen tijdens de les. Na het uitvoeren van de les, vroegen we 

aan leerlingen om een enquête in te vullen over de gedifferentieerde les. We 

lieten hen aanduiden wat zij van het vak vonden, op welke manier zij het liefst 

les krijgen en wat zij vonden van deze manier van werken. Zo kwamen we ook 

te weten of differentiatie een positief effect heeft op leerlingen en of zij hier ook 

de meerwaarde van ervaren. 

Hierna maakten we een website waarop we verschillende 

differentiatietechnieken, waarvan wij er enkele hebben uitgetest in onze les, 
aanbieden. We vroegen regelmatig feedback aan onze promotor, mevrouw 

Nevelsteen, maar ook aan andere studenten van de lerarenopleiding. Wat vonden 
zij sterk aan onze website en wat zouden we nog kunnen verbeteren? Met deze 
website hopen we leerkrachten, of toekomstige leerkrachten, te inspireren om 

(meer) te differentiëren in hun lessen. We zijn ervan overtuigd dat differentiatie 
een positief effect heeft op leerlingen en dat is waar we naar streven in het 

onderwijs. 
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1 Oriënteren 

1.1  Aanleiding 

Na het lezen van een artikel1 in Klasse over het M-decreet kwamen er meteen 

enkele vragen naar boven. Hoe kunnen we als leerkracht leerlingen met 

specifieke noden opvangen? Raken leerlingen met een beperking niet 

gefrustreerd? Het gebruik van differentiatie lijkt hier een evident antwoord op te 

zijn, maar hoe kunnen we dit nu het beste aanpakken? Hoe kunnen we de andere 

leerlingen in de klas ook betrekken bij het leerproces? Elke leerling is anders, ook 

in de klas moeten we hier rekening mee houden. We moeten ervoor zorgen dat 

iedereen op zijn manier en op zijn tempo kan werken. 

Als leerkrachten in opleiding hebben we gemerkt dat differentiëren tijdens de les 

vaak erg moeilijk is. Het is een complex begrip dat we heel ruim kunnen 

interpreteren. Om medestudenten en (beginnende) leerkrachten op weg te 

helpen, willen we graag iets ontwerpen dat differentiëren in de les gemakkelijker 

kan maken. Het zou de stap naar differentiëren moeten verkleinen. Leerlingen 

zouden hierdoor gemakkelijker kunnen bijleren en voldoening vinden in het vak. 

Leerlingen die sterk zijn in een bepaald vak kunnen op deze manier ook 

voldoening krijgen. 

1.2 Verkenning 

We verkenden het praktijkprobleem rond differentiatie door onderling een 

brainstorm te doen. Op die manier kwamen we te weten wat de ander al wist 

over het onderwerp, wat haar ervaringen met differentiatie zijn of welke vragen 

ze er nog over heeft. 

We noteerden woorden die in ons opkwamen bij de gedachte aan differentiatie. 

Deze legden we dan ook aan elkaar uit. Waarom denk je hier aan, denkt de 

andere persoon hier ook aan? Door in te spelen op elkaars gedachten en vragen 

kwamen we tot een mindmap. Aan de hand van deze mindmap ondervonden we 

waar we met ons onderzoek naar toe wilden en wie we hier graag wilden bij 

betrekken. 

Er doken meteen ook veel vragen op bij deze verkenning. Welke 

differentiatietechnieken bestaan er allemaal? Waarom willen we dit ontdekken? 

Wie heeft er allemaal belang bij ons onderzoek? Via deze vragen kwamen we tot 

een duidelijke onderzoeksvraag met enkele deelvragen bij ons onderzoek. Het 

soort onderzoek kwam ook meteen naar voor. We wilden graag een ontwerp 

maken van verschillende differentiatietechnieken zodat iedereen die met 

gelijkaardige vragen zit als ons, hieruit ideeën kan putten.  

                                       

1 Leemans, L. (2016). 14 kritische vragen over het M-decreet. Opgehaald via 

https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/ Geraadpleegd op 4 
oktober 2016. 

https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/
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Figuur 1: Mindmap 

1.3 Praktijkprobleem 

1.3.1 Wat is het probleem 

Sinds de invoering van het M-decreet, maar ook al toen er van het M-decreet 

nog geen sprake was, kampt het secundair onderwijs met een grote 

verscheidenheid aan leerlingen. Niet elke leerling is hetzelfde en niet elke leerling 

kan hetzelfde. De heer A. Einstein heeft ooit een beroemde uitspraak gedaan: 

‘Everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will 

live its whole life believing that it is stupid.’ Deze uitspraak vat het probleem 

goed samen. We verwachten in het onderwijs dat alle leerlingen dezelfde 

eindtermen bereiken en we bieden dezelfde leerstof op dezelfde manier aan alle 

leerlingen aan. Hierdoor zullen enkele leerlingen door de mazen van het net 

glippen en achterop raken. Dit kan vele gevolgen met zich meebrengen. 

Leerlingen die achterop raken, verliezen hun motivatie en hun interesse in het 

vak. Dit is iets waar wij, leerkrachten, iets aan kunnen en moeten veranderen. 

We willen uiteraard dat leerlingen iets bijleren in de klas, alsook dat ze zich goed 

voelen in de les. Welbevinden en betrokkenheid zijn twee cruciale elementen in 

het onderwijs2. Leerlingen moeten zich goed voelen in de les en moeten ook 

betrokken zijn bij de les om een hoog leerrendement te garanderen. Door alles 

op dezelfde manier aan te bieden aan de leerlingen, creëren we geen klimaat van 

welbevinden en betrokkenheid. We gaan onderzoeken of we dit kunnen 

verbeteren door te differentiëren tijdens de les. 

                                       

2 Balcaen, M., Vanreusel, H., Nevelsteen, K., Voets, M. (2014). Pedagogisch didactische 

vorming 2, Deel 1: Ervaringsgericht onderwijs. Thomas More: Vorselaar. 
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1.3.2 Wie heeft te kampen met het probleem? 

Alle leerlingen hebben baat bij differentiatie. Niet enkel de zwakkere leerlingen, 

niet enkel de sterke leerlingen, maar alle leerlingen die deel uitmaken van de 

klas. Zwakkere leerlingen hebben nood aan extra of andere hulp, uitleg en 

oefeningen. Sterkere leerlingen hebben nood aan iets meer, ze hebben nood aan 

een uitdaging. Het is dus van belang dat leerkrachten aandacht besteden aan 

elke leerling in de klas. 

1.3.3 Wanneer treedt het probleem op? 

Het is een voordeel als je als leerkracht de klas kent om te differentiëren, maar 

het is geen must. Voor het vak aardrijkskunde bijvoorbeeld zullen sommige 

leerlingen meer geïnteresseerd zijn in tropische landen en andere leerlingen 

zullen meer geïnteresseerd zijn in Europese landen. Je kan hier op voorhand als 

leerkracht op inspelen. Het is gemakkelijker als je de sterktes en zwaktes van je 

leerlingen kent, vooraleer je aan de slag gaat. Differentiatie is geen 

momentopname, maar iets waaraan je het hele schooljaar door werkt.  

1.3.4 Waarom is het een probleem? 

Als leerkrachten niet differentiëren, krijgen alle leerlingen hetzelfde onderwijs 

aangeboden: dezelfde inhouden op hetzelfde niveau en op dezelfde manier. Deze 

vorm van onderwijs werkt het beste bij leerlingen die gemiddeld scoren, maar 

niet voor leerlingen die hoger of lager scoren. Leerlingen die lager scoren krijgen 

vaak niet de hulp die ze nodig hebben en deze leerlingen blijven achterop hinken. 

Voor de leerlingen die hoger scoren is er vaak geen aangepaste hulp waardoor 

deze leerlingen niet uitgedaagd worden. Ze beheersen de leerstof erg snel en 

goed, maar moeten wachten op de leerlingen die minder scoren, alvorens ze naar 

een volgend onderdeel mogen.  

Met deze vorm van onderwijs focus je als leerkracht eigenlijk enkel op de 

leerlingen die gemiddeld presteren, die de norm goed bereiken. Dit is uiteraard 

een probleem omdat een klas niet enkel bestaat uit leerlingen die gemiddeld 

presteren. We moeten ook aandacht besteden aan de andere leerlingen, 

diegenen die minder scoren of net erg goed scoren. Differentiatie kan hier een 

oplossing voor bieden. Differentiatie is zeker niet te onderschatten omdat het 

ook invloed heeft op het zelfvertrouwen van jongeren. Wanneer leerlingen 

kunnen volgen met de leerstof, kan dit hun zelfvertrouwen een boost geven en 

zijn ze meer gemotiveerd om aan de slag te gaan met het vak. 

1.3.5 Waar doet het probleem zich voor? 

Het probleem doet zich voornamelijk in de klas voor. Leerlingen kunnen niet 

volgen tijdens de opdrachten, snappen de uitleg van de leerkracht niet of het 

interesseert hen niet. Andersom kan het natuurlijk ook: het gaat te traag voor 

leerlingen en ze willen een uitdaging. Hier moet je als leerkracht op inspelen door 

te differentiëren in de les. 

Toch blijft het probleem niet enkel binnen de muren van het klaslokaal. Als 

leerlingen in de les niet kunnen volgen, moeten ze vaak thuis hun werk afmaken. 
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Maar als leerlingen in de les de opdrachten niet begrijpen, zal de opdracht thuis 

ook niet lukken en blijft het probleem bestaan of vergroot het zelfs. Voor deze 

leerlingen is het belangrijk dat zij in de klas de juiste begeleiding krijgen. Sterke 

leerlingen willen ook buiten de klasmuren een soort van differentiatie. Zij willen 

meer nieuwe dingen bijleren. Aan hen kan je dan verdiepings- of 

verbredingsoefeningen geven.  

1.3.6 Hoe is het probleem ontstaan? 

Leerlingen zijn allemaal anders en dus allemaal verschillend. Dit is geen kwestie 

van ontstaan, maar dit is een feit. Toch zijn er ook enkele zaken die te maken 

hebben met de verschillen tussen leerlingen. Het watervalsysteem is een 

voorbeeld van hoe verschillen tussen leerlingen binnen een klas kunnen 

ontstaan. Sommige leerlingen veranderen door omstandigheden van ASO naar 

TSO of BSO en dit ongeacht hun niveau. Sommige leerlingen veranderen 

enerzijds van studierichting uit interesse voor het vak of anderzijds door 

demotivatie. Door dit watervalsysteem is er een (enorm) niveauverschil tussen 

de leerling die van ASO kwam en de leerlingen die in BSO/TSO zitten.3 Uit eigen 

ervaring kan ik, Sofie, zeggen dat het belangrijk is dat hier iets mee gebeurt. Ik 

veranderde van ASO naar TSO en had voor sommige vakken, voornamelijk de 

taalvakken, een voorsprong op de andere leerlingen in mijn klas. Hier is niets 

mee gedaan waardoor ik mezelf begon te vervelen in de les en mijn voorsprong 

snel als sneeuw voor de zon smolt. Het is aan de leerkracht om hierop in te 

spelen. 

1.3.7 Is het probleem oplosbaar? 

We geloven er zeker in dat dit probleem kan opgelost worden door middel van 

binnenklasdifferentiatie. Door te differentiëren in de les, probeer je aan de noden 

van elke leerling te voldoen. Je richt je niet enkel op de zwakkere leerlingen, 

maar hebt ook oog voor de sterke leerlingen in de klas. Dit vraagt wat werk van 

de leerkracht, maar het is wel noodzakelijk om alle leerlingen betrokken te 

houden en ervoor te zorgen dat ze iets bijleren. Zoals reeds aangehaald in 2.3.1 

is niet elke leerling hetzelfde en kan niet elke leerling hetzelfde. Leerling A zal 

tijdens een les wiskunde goed kunnen volgen, terwijl leerling B het niet snapt en 

niet kan volgen. Leerling B zijn/haar welbevinden zal eerder laag liggen en de 

betrokkenheid zal steeds verminderen. Door te differentiëren zal je van leerling 

B geen expert in wiskunde maken, maar zorg je er wel voor dat hij/zij de 

eindtermen van wiskunde behaalt en dat hij/zij niet het gevoel heeft niet te 

kunnen volgen. Dat is waar we naartoe willen in het onderwijs: elke leerling laten 

bijleren op een aangename manier (zie 1.4.4 zone van naaste ontwikkeling-

Vygotsky). 

                                       

3Van Gasse, R & Van Cauteren, C. (2012). Aso top, bso flop. Klasse, p28-31, 

geraadpleegd op 27 oktober 2016 via https://www.klasse.be/archief/aso-top-bso-flop/  

https://www.klasse.be/archief/aso-top-bso-flop/
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1.4 De opbrengsten vastleggen 

1.4.1 Aanleiding  

Zoals eerder aangegeven kwamen we tot het onderwerp differentiëren door een 

samenloop van omstandigheden. Het M-decreet dat veel aanwezig was en is in 

het nieuws, de bijlessen die we beiden gaven en de moeilijkheden die we 

ondervonden in onze vorige stages met differentiëren waren de aanleiding voor 

dit onderzoek. Het woord differentiëren deed ook veel medestudenten huiveren, 

waardoor we nog meer overtuigd waren om hier een onderzoek naar te doen. 

We willen graag aantonen dat differentiëren door elke leerkracht zou moeten 

gebeuren in elke klas, maar we willen eveneens aantonen dat dit niet zo’n grote 

opgave zou moeten zijn voor de leerkracht. Er bestaan verschillende 

mogelijkheden, groot en klein, die al een stap in de goede richting zijn. 

1.4.2 Context  

We willen de verschillende differentiatietechnieken uittesten in onze stageklassen 

tijdens de maanden februari t.e.m. mei 2017. Dit is voor Sofie in de 

scholengemeenschap KOsh te Herentals, op campus Ieperstraat en campus 

Scheppersstraat en voor Annelies in het Sint-Pietersinstituut te Turnhout. In de 

klassen waar wij les geven, zitten leerlingen van de 1e graad, 2e graad van het 

secundair onderwijs. De richtingen verschillen van ASO tot TSO. Op die manier 

kunnen we meteen nagaan of er grote verschillen zijn bij het differentiëren over 

de jaren heen, maar ook afhankelijk van de studierichting.  

1.4.3 Onderzoeksorganisatie  

Het onderzoek van het ontwerp zal plaatsvinden binnen de stagescholen. We 

werken hiervoor nauw samen met de mentoren. Zij kunnen aangeven wat ze 

vinden van de werkvormen, welke bedenkingen ze hebben en hoe zij zaken 

zouden aanpassen ter verbetering. De mentoren kunnen ook een verschil 

opmerken doordat ze de les vanuit een andere hoek bekijken en de leerlingen al 

langer kennen. Een goede samenwerking met de school is belangrijk omdat er 

voor het onderzoek parallellessen nodig zijn. De school moet dus bereid zijn om 

de stageroosters hieraan aan te passen. 

1.4.4 Resultaten van verkenning van de vakliteratuur  

Differentiatie4  

Differentiatie in het onderwijs is de manier waarop de leerkracht omgaat met de 

verschillen tussen de leerlingen in de klas en dit op een bewuste en planmatige 

manier.  

                                       

4 CPS. (2016). Differentiëren: betekenis en definitie. Geraadpleegd op 27 oktober 2016 

via http://www.cps.nl/betekenisdifferenti%C3%ABren  

http://www.cps.nl/betekenisdifferenti%C3%ABren
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Watervalsysteem5 

Wanneer leerlingen worden gedwongen om te veranderen van ASO naar 

TSO/KSO/BSO spreken we van het watervalsysteem. Sommige jongeren halen 

hier veel voordelen uit. De ene groep leerlingen bloeit open omdat ze nu de 

leerstof beter begrijpen en kennen een succesvolle schoolcarrière. Een andere 

groep jongeren kiest bewust voor deze studierichting uit interesse en deze groep 

kent ook veel succes. Een laatste groep jongeren komt terecht in TSO/BSO/DBSO 

door een negatieve ervaring in de A-stroom. Vaak nemen deze jongeren hun laag 

zelfbeeld en hun desinteresse mee naar hun nieuwe richting. Dit leidt dan tot 

motivatieproblemen die erg kunnen escaleren. Door dit alles kent TSO en vooral 

BSO een slecht imago en wordt er door de buitenwereld ook wat op neergekeken. 

Mensen hebben nog altijd de neiging om theoretische studierichtingen boven 

technische studierichtingen te plaatsen en de beroepsstudierichtingen worden 

hieronder geplaatst. In een artikel in Knack6, wordt aangehaald dat het 

watervalsysteem beter werkt dan zittenblijven. Bij leerlingen die overgaan naar 

een andere richting, zal hun zelfvertrouwen na verloop van tijd opflakkeren. Het 

zelfvertrouwen van leerlingen die blijven zitten, zal na verloop van tijd een deuk 

krijgen.  

 

Zone van naaste ontwikkeling (Vygotsky)7 

Onderzoek8 heeft uitgewezen dat de leerkracht effectief een verschil maakt voor 

de leerlingen. De leerkracht moet niet enkel een vakexpert zijn, maar moet de 

leerlingen ook nieuwe inzichten en vaardigheden bijleren. Dit kan enkel als de 

leerkracht ervan overtuigd is, en echt gelooft, dat leerlingen kunnen groeien 

ongeacht hun afkomst, intelligentie, achtergrond… van de leerling. De leerkracht 

moet groeigericht werken met leerlingen. De dag van vandaag wordt er in de 

klas nog te vaak gewerkt in functie van de gemiddelde leerling van de klas. Met 

differentiatie wordt er gewerkt op het niveau van alle leerlingen. Voor elke 

leerling moeten er hoge verwachtingen zijn, maar die verwachtingen moeten wel 

liggen binnen de zone van naaste ontwikkeling van de leerling. Met deze zone 

van naaste ontwikkeling bedoelen we het verschil tussen het feitelijke 

ontwikkelingsniveau, wat leerlingen zonder hulp kunnen, en het potentiële 

ontwikkelingsniveau, dat wat leerlingen kunnen bereiken met hulp van de 

leerkracht, medeleerlingen….  

                                       

5 Sodajobs. (2012). Watervalsysteem Geraadpleegd op 27 oktober 2016 via 

https://sodajobs.be/over/info-scholen/visie/watervalsysteem  

6 Knack. (2013). Watervalsysteem beter dan zittenblijven. Geraadpleegd op 27 oktober 

2016 via http://www.knack.be/nieuws/belgie/waterval-beter-dan-zittenblijven/article-

normal-117128.html  

7 StiBCO. (2016). Artikel zone van naaste ontwikkeling. Geraadpleegd op 27 oktober 

2016 via https://www.stibco.nl/index.php/mogelijkheden/zno-stibco-emiel?showall=1. 

8 Heylen, L. (2016). De leerkracht maakt het verschil. Geraadpleegd op 27 oktober 

2016 via https://vorming.cego.be/images/downloads/deleerkrachtmaakthetverschil.pdf 

https://sodajobs.be/over/info-scholen/visie/watervalsysteem
http://www.knack.be/nieuws/belgie/waterval-beter-dan-zittenblijven/article-normal-117128.html
http://www.knack.be/nieuws/belgie/waterval-beter-dan-zittenblijven/article-normal-117128.html
https://www.stibco.nl/index.php/mogelijkheden/zno-stibco-emiel?showall=1
https://vorming.cego.be/images/downloads/deleerkrachtmaakthetverschil.pdf
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Elke leerling moet het verwachte doel kunnen bereiken met de aangeboden hulp 

of ondersteuning. De lat moet voor de leerlingen hoog genoeg liggen, maar wel 

bereikbaar. Als we de verwachtingen te laag leggen kan dit leiden tot verveling. 

Als we daarentegen de verwachtingen te hoog leggen kunnen leerlingen afhaken 

door frustraties, onbereikbaarheid of te weinig zelfvertrouwen.  

 

Flow (Csikszentmihalyi)9 

We moeten de leerlingen in een staat van ‘flow’ krijgen. ‘Flow’ betekent de 

emotionele toestand waarin een leerling zich bevindt gedurende het uitvoeren 

van een taak. Deze toestand kunnen ze bereiken als er een balans is tussen de 

vaardigheden van de leerling en de moeilijkheid van de leerstof. In deze toestand 

kunnen leerlingen hun niveau verruimen en zichzelf overtreffen met nieuwe 

inzichten. Deze ‘flow’ hangt ook samen met de persoonlijkheid van de leerling. 

De ene leerling kan langer in de ‘flow’ blijven terwijl een andere leerling steeds 

meer en meer uitdagingen wilt aangaan om deze ‘flow’ te behouden. 

 

Interne en externe differentiatie10 

Interne differentiatie of adaptief onderwijs speelt zich af binnen klasverband. 

Binnen één groep zitten leerlingen met verschillende niveaus en verschillende 

onderwijsbehoeften samen. 

Externe differentiatie speelt zich af buiten klasverband. Leerlingen worden 

ondergebracht in verschillende niveaus of klassen. Een hulpklas, waar leerlingen 

met problemen voor een bepaald vak samen komen, is een vorm van externe 

differentiatie. 

 

M-decreet11 

‘M’ staat voor maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften12. 

In België zitten veel leerlingen in het buitengewoon onderwijs, maar volgens het 

VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap moeten deze 

leerlingen het recht hebben om onderwijs te volgen in het gewone onderwijs mits 

redelijke aanpassingen. Leerkrachten moeten met de ouders, leerlingen en het 

CLB bespreken welke mogelijkheden er zijn. Het voordeel van lesgeven aan 

                                       

9 Van Vliet, V. (2012). Flow model (Csikszentmihalyi). Geraadpleegd op 27 oktober 

2016 via http://www.toolshero.nl/effectiviteit/flow-model-mihaly-csikszentmihalyi/   

10 Kerpel, A. (2014). Differentiatie. Geraadpleegd op 27 oktober 2016 via http://wij-

leren.nl/differentiatie-uitleg.php 

11 Leemans, L. (2016). 14 kritische vragen over het M-decreet. Geraadpleegd op 27 

oktober 2016 via https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/.  

12 M-Decreet. (2015). Wat is het M-decreet?. Geraadpleegd op 27 oktober 2016 via 

www.m-decreet.be.  

http://www.toolshero.nl/effectiviteit/flow-model-mihaly-csikszentmihalyi/
http://wij-leren.nl/differentiatie-uitleg.php
http://wij-leren.nl/differentiatie-uitleg.php
https://www.klasse.be/7097/m-decreet-14-kritische-vragen/
http://www.m-decreet.be/
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‘gewone’ leerlingen en leerlingen met een beperking is dat de leerlingen van 

elkaar kunnen leren. Ze leren zorg dragen voor elkaar, ze leren diversiteit kennen 

etc. Sommige maatregelen die genomen worden voor leerlingen met een 

beperking, zoals meer tijd om een examen af te leggen, kunnen trouwens ook 

voordelig zijn voor andere leerlingen. Veel leerkrachten en ouders zijn echter wel 

bang dat het lesniveau in de klas gaat dalen voor ‘gewone’ leerlingen. Hier is het 

de taak van de leerkracht om met behulp van differentiatie de leerstof aan te 

bieden binnen het kunnen van de leerlingen en ze ook uit te dagen. De 

vooropgestelde leerplandoelen moeten nog steeds gehaald worden om het 

gewone attest te behalen. Als een leerling met een beperking een individueel 

traject doorloopt dan krijgt hij/zij een attest van verworven bekwaamheden.  

 

Verdiepings-en uitbreidingsoefeningen13 

Door verrijkingsoefeningen aan te bieden aan sterkere leerlingen, ben je al bezig 

met differentiatie. Binnen de verrijkingsstof maken we een onderscheid tussen 

verdiepingsoefeningen en uitbreidingsoefeningen. 

Verdiepingsoefeningen sluiten aan bij de basisleerstof. De leerling gaat dan een 

ander element van het vak verkennen en onderzoeken. 

Uitbreidingsoefeningen daarentegen zijn een uitbreiding van het gewone leerplan 

die de basisdoelen voor ogen hebben zoals bijvoorbeeld extra oefeningen bij 

wiskunde over het binair talstelsel. 

 

Convergerende differentiatie en divergerende differentiatie14 

Bij convergerende differentiatie gaan we uit van een heterogene samenstelling 

van de groepen. Deze samenstelling wordt gezien als een meerwaarde om de 

veelheid en de diversiteit aan taken tot een goed einde te brengen. Er wordt 

samen gedacht, gepland, uitgevoerd, gecontroleerd en specifieke taken worden 

gezamenlijk, in subgroepen of door individuen opgenomen. Het zou ideaal zijn 

als dit ingegeven wordt vanuit de interesses en competenties van de 

groepsleden. Op die manier werkt de diversiteit in de groep kruisbestuivend voor 

het leren van de individuele leerlingen in de groep.  

Convergerende differentiatie heeft enkele voor- en nadelen. Enkele voordelen 

van deze vorm van differentiatie zijn dat er hoge verwachtingen zijn voor elke 

leerling van de groep. Ook wordt er veel belang gehecht aan de activiteiten op 

groepsniveau. Een nadeel van convergerende differentiatie is dat er minder 

sprake is van individueel maatwerk. 

Bij divergerende differentiatie kiest de leerkracht ervoor om via individualisatie 

of het hanteren van homogene groepen om te gaan met de verschillen tussen de 

                                       

13 Kerpel, A. (2014). Verdieping-verrijking. Geraadpleegd op 27 oktober 2016, van 

http://wij-leren.nl/verdieping-verrijking.php 

14 Engels, N. & Struyven K. & De Martelaer, K.& Coubergs, C. (2013). 

Binnenklasdifferentiatie. Acco: Leuven. 

http://wij-leren.nl/verdieping-verrijking.php
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leerlingen. Praktisch betekent dit dat leerlingen binnen elk vak de keuze hebben 

om de doelen te bereiken op hun eigen tempo, niveau of dat de leerkracht binnen 

elk vak de keuze maakt om de doelen te bereiken op een manier die het dichtst 

aansluit bij de leernoden van de leerling. 

Divergerende differentiatie heeft ook enkele voor- en nadelen. Een voordeel van 

deze vorm van differentiatie is dat er sprake is van maatwerk, waarbij elke 

leerling afzonderlijk vooruitgang kan maken. Bij divergerende differentiatie is er 

een besef van prestatieverschillen tussen de leerlingen. Dit kan wel een nadeel 

vormen. Een ander nadeel dat hieruit kan voortvloeien is dat leerlingen zichzelf 

zien als de zwakkeren van de groep. Dit kan stigmatiserend werken. 

 

1.4.5 Proces en reflectie  

Om tot een eenduidige onderzoeksvraag te komen hebben we gesprekken 

gevoerd met onze promotor mevrouw Nevelsteen. Zij heeft onze bachelorproef 

mee in de juiste richting gestuurd zodat we een duidelijk doel voor ogen hadden. 

Onze eigen ervaringen tijdens het lesgeven hebben ervoor gezorgd dat we tot 

een ontwerponderzoek kwamen. Zelf vonden we dat er te weinig informatie voor 

handen was en te weinig voorbeelden waren rond differentiatie. Dit zorgt ervoor 

dat het voor beginnende leerkrachten moeilijk is om differentiatie in de praktijk 

om te zetten. We merkten ook dat niet alle mentoren op stagescholen open 

stonden voor differentiatie, omdat ze hier soms nog te weinig ervaring mee 

hebben of te weinig ideeën hierover hebben hoe ze dit moeten aanpakken. 



24  

 

2 Richten 

2.1 Onderzoeksdoel  

We beschrijven verschillende differentiatietechnieken om deze nadien uit te 

testen tijdens enkele stagelessen. Het doel dat we hiermee voor ogen hebben is 

om alle leerlingen meer te motiveren en hen meer inzicht te brengen in de 

leerstof. Door verschillende leerstijlen te testen kunnen leerlingen ontdekken wat 

voor hen het beste werkt/leert. We willen met onze verschillende 

differentiatietechnieken niet van elke leerling een expert maken in de leerstof, 

maar wel iedereen de voorziene eindtermen laten bereiken. We willen de 

leerlingen ook meer voldoening laten krijgen bij het vak zodat ze gemotiveerder 

zijn tijdens het leren of om te leren. 

2.1.1 Onderzoeksdoel volgens richtlijnen  

Richtlijnen Uitleg 

1. Het onderzoeksdoel is 

gebaseerd op de oriëntatie 

van het praktijkprobleem. 

Zoals al veelvuldig aangehaald, is 

differentiatie niet enkel een probleem bij 

beginnende leerkrachten, maar ook bij 

leerkrachten die al even in het werkveld 

staan. Wij willen iets ontwerpen waarop 

leerkrachten kunnen terugvallen en waar 

leerkrachten iets aan hebben, als ze willen 

differentiëren tijdens de les. 

2. Het onderzoeksdoel is 

geformuleerd in termen van 

opbrengsten. 

Door verschillende 

differentiatietechnieken te testen in de 

les, willen we nagaan of differentiatie ook 

effect heeft. Door zelf na elke les een 

vragenlijst in te vullen en door de 

leerlingen een vragenlijst te laten 

invullen, kunnen we inschatten of zij de 

gedifferentieerde les leuk en interessant 

vonden.  

3. Het onderzoeksdoel is 

voldoende afgebakend en 

eenduidig geformuleerd. 

Onze hoofdvraag en onze deelvragen 

kunnen niet dubbel geïnterpreteerd 

worden. We zorgden ervoor dat iedereen 

weet wat we met dit onderzoek willen 

bereiken. 

4. Het onderzoeksdoel leent 

zich voor het doen van 

praktijkonderzoek. 

Met dit onderzoek hopen we alle 

leerkrachten die in het secundair 

onderwijs lesgeven te helpen. Door een 

website te maken waarop we 

verschillende gedifferentieerde lessen 
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aanbieden, moet niet iedereen telkens het 

warme water opnieuw uitvinden. Onze 

website zal gemakkelijk bereikbaar en 

bruikbaar zijn. 

5. Het onderzoeksdoel is 

besproken met 

belanghebbenden in de 

school. 

Onze promotor, mevrouw Nevelsteen, 

haalde aan dat het een goed idee was om 

iets uit te werken rond differentiatie, 

omdat differentiatie nog steeds een 

moeilijk gegeven is waarover extra 

onderzoek mag gevoerd worden. Ook 

mentoren op school en medestudenten 

vonden het een goed idee om rond 

differentiatie iets uit te werken. 

  

2.2 Onderzoeksvraag  

Hoofdvraag: 

‘Hoe differentiëren naar de noden van alle leerlingen voor taalvakken, wiskunde 

en economie?’ 

Deelvragen: 

-       Waarom differentiëren we?  

-       Welke soorten van differentiatie bestaan er?  

-   Welke vormen verkiezen wij in onze stageklassen? 

-       Wat is het effect van (de verschillende soorten) differentiatie? Wat vinden 

de leerlingen, leerkrachten en wijzelf van differentiatie voor en na de 

ervaring?  

 

2.2.1 Onderzoeksdoel & praktijkprobleem vs onderzoeksvraag  

We willen graag onderzoeken op welke manieren we kunnen differentiëren in de 

les. Het probleem in de praktijk is nu dat differentiëren soms een nog te vaag, 

moeilijk of verafschuwd begrip is. Hier willen we graag komaf mee maken. We 

willen het voor (beginnende) leerkrachten makkelijker maken om te 

differentiëren in de klas. Met ons onderzoek zouden we graag iets ontwerpen 

waardoor het voor leerkrachten een kleinere stap is om in elke les differentiatie 

toe te passen. Het doel dat we voor ogen hebben, is dat leerlingen voldoening 

halen uit de lessen. Leerlingen moeten geen expert worden in elk vak, maar 

moeten wel de basis mee hebben om de eindtermen te bereiken. Dit moet 

gebeuren op een aangename manier die uiteraard voor iedereen kan verschillen.  
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2.2.2 Reikwijdte   

We willen weten op welke manieren we kunnen differentiëren tijdens de les naar 

de noden van alle leerlingen. We willen dat alle leerlingen van onze stageklassen 

(1e t.e.m. 4e jaar secundair onderwijs) de leerstof begrijpen. Alle leerlingen 

zouden de basis moeten meekrijgen in de klas en sterke leerlingen zouden 

daarbovenop meer uitgedaagd moeten worden. We onderzoeken hoe we kunnen 

differentiëren en welke noden leerlingen van het 1e t.e.m. het 4e jaar secundair 

onderwijs hebben. Daarbij moeten we ook onderzoeken of deze 

differentiatietechnieken een invloed hebben op het bijleren van de leerlingen.  

 

2.2.2.1 Opzoeken van extra informatie  

Termen zoals ‘interne en externe differentiatie” of ‘verdiepings- en 

verrijkingsoefeningen’, of andere termen die we doorheen onze paper 

gebruikten, zullen we eenduidig beschrijven zodat iedereen dezelfde verklaringen 

heeft bij deze termen. Klasse heeft ook enkele zeer goede artikels15 over 

differentiatie met do’s en don’ts, die we zullen lezen. Aangezien wij verschillende 

differentiatietechnieken zullen gebruiken in de les is het uiteraard van belang dat 

we weten wat we zeker wel en niet moeten doen.  

 

2.2.3 Betrouwbaarheid en validiteit16  

Met validiteit wordt bedoeld dat er onderzocht wordt wat we willen onderzoeken. 

Wij willen weten of differentiatie een oplossing is om in te spelen op de noden 

van leerlingen. In de klas zullen we verschillende differentiatietechnieken testen. 

Op deze manier komen we te weten wat werkt bij de leerlingen en wat niet werkt.  

Onder betrouwbaarheid verstaan we dat hetzelfde resultaat verkregen moet 

worden als een andere onderzoeker dit onderzoek uitvoert. Om dit te garanderen 

zullen we alles uitgebreid en duidelijk op een website plaatsen. Aandachtspunten 

en eventuele moeilijkheden zullen ook aangeduid worden zodat leerkrachten hier 

rekening mee kunnen houden. Op deze manier heeft iedereen de kans om de 

differentiatietechnieken door te nemen en toe te passen in de les. 

In het boek 'praktijkonderzoek in de school' worden een aantal richtlijnen 

meegegeven om een hoge betrouwbaarheid en validiteit te verkrijgen.  

  

                                       

15 Bulckaert, W. (2015). 8 mythes over differentiëren. Geraadpleegd op 27 oktober 

2016 via https://www.klasse.be/9557/8-mythes-differentieren/  

Bulckaert, W. (2015). Zo differentieer je in het secundair. Geraadpleegd op 27 oktober 

2016 via https://www.klasse.be/9566/zo-differentieer-secundair/  

16 van der Donk, C. & van Lanen, B. (2011). Praktijkonderzoek in de school. Coutinho: 

Bussum. 

https://www.klasse.be/9557/8-mythes-differentieren/
https://www.klasse.be/9566/zo-differentieer-secundair/
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De eerste richtlijn stelt dat er gezorgd moet worden voor triangulatie, meer 

bepaald bronnentriangulatie, methodische triangulatie en 

onderzoekstriangulatie. Om aan deze richtlijn te voldoen bestuderen we 

meerdere bronnen over differentiatie tijdens ons onderzoek en werken we nauw 

samen met mentoren. 

De tweede richtlijn stelt dat er gecommuniceerd moet worden over het 

praktijkonderzoek. Bij alle kernactiviteiten van het onderzoek moeten mensen 

betrokken worden. Wij, Sofie en Annelies, doen dit onderzoek samen. Alle 

informatie wordt dus vanuit twee perspectieven bekeken waardoor we 

gedwongen worden om alles ook op een andere manier te bekijken. Onze 

promotor, mevrouw Nevelsteen, zal ons ook op het goede pad houden en 

mentoren geven ook hun visie en feedback over de manier van differentiëren.  

Om voor transparantie te zorgen, zoals de derde richtlijn luidt, schrijven we alle 

bevindingen, alle stappen die we ondernemen uit in ons onderzoek. Zo bestaat 

er geen twijfel waar we met ons onderzoek naartoe willen. 

Als vierde richtlijn wordt vermeld dat we ons moeten verdiepen in het 

praktijkprobleem. Dit doen we uiteraard door verschillende bronnen te 

raadplegen en door samen te werken met elkaar en met mentoren. 

Jezelf verdiepen in de organisatie wordt vermeld als vijfde richtlijn. We zullen ons 

uiteraard moeten verdiepen in de klassen waar we onze differentiatietechnieken 

zullen toepassen. Een goede observatie en overleg met mentoren is hier op zijn 

plaats. 

De voorlaatste richtlijn stelt dat er verdiept moet worden in verschillende 

perspectieven. Zoals al eerder aangehaald werken wij met twee aan deze 

bachelorproef waardoor er al meteen twee perspectieven aan bod komen. Ook 

de mentoren en onze promotor, mevrouw Nevelsteen hebben hun inbreng in 

onze bachelorproef gegeven. 

Tot slot gaat richtlijn zeven over het gebruik maken van vakliteratuur. Daarom 

baseren we ons onderzoek op verschillende artikels over differentiatie. 
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3  Plannen  

3.1 Methode 

Voor dit onderzoek maken wij gebruik van twee verschillende manieren van 

dataverzameling. We observeren leerlingen tijdens gedifferentieerde lessen en 

bevragen mentoren over hun visie op differentiatie voor en na de uitvoering van 

de gedifferentieerde lessen, net als de leerlingen. 

We zullen tijdens onze stagelessen zelf de leerlingen observeren via 

observatieschema’s met beoordelingsschalen17 om na te gaan of een bepaalde 

differentiatietechniek goed werkt. Een aandachtspuntje waarmee we rekening 

moeten houden tijdens deze methode, is dat we zelf deel uitmaken van de 

onderwijspraktijk en het mogelijk is dat wij de onderwijspraktijk zelf (onbewust) 

beïnvloeden. Hier zullen we aandachtig voor zijn wanneer we onze bevindingen 

vastleggen in een verslag. We zullen een directe observatie hanteren. Na onze 

observaties communiceren we onze bevindingen naar elkaar om feedback te 

geven en bij te sturen. 

Een tweede methode van dataverzameling die we hanteren is het bevragen. 

Hiermee bedoelen we het bevragen van mentoren en leerlingen. Wat vinden 

mentoren van onze gedifferentieerde aanpak en wat vinden leerlingen van deze 

vorm van onderwijs? Hiervoor gebruiken we vragenlijsten18 die we hebben 

opgesteld zodat leerlingen en mentoren feedback kunnen geven. Dit zal ons 

helpen om onze lessen en differentiatietechnieken te verbeteren en aan te 

passen. 

We denken dat deze twee methodes het best passen bij onze onderzoeksvraag 

en bij ons onderzoeksdoel. Ons onderzoek zal in de praktijk gebruikt worden, dus 

moeten we onze data ook uit de realiteit/praktijk halen. 

3.2 Concrete uitvoering 

Tijdsplanning: 

Vaststellen van onderwerp 

voor het uitwerken van 

onze bachelorproef 

  

Wat: Waarover willen wij als 

leerkrachten in opleiding nog 

meer over weten? Waar kan nog 

een zinvol onderzoek naar gedaan 

worden, zodat leerkrachten hier 

ook iets aan hebben. 

Wie: Sofie en Annelies 

Juni/augustus 

                                       

17 Zie bijlage 3 

18 Zie bijlage 2 en bijlage 4 
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Deelvraag 1: waarom 

differentiëren we? 

Deelvraag 2: Welke 

vormen van differentiatie 

bestaan er? 

Wat: verzamelen van data 

 

Wat: verzamelen van data 

Wie: Sofie en Annelies 

September/oktober 

Deelvraag 4 en 5: Wat is 

het effect van (de 

verschillende soorten) 

differentiatie? Wat vinden 

de leerlingen, de 

leerkrachten en wijzelf van 

differentiatie voor en na de 

ervaring? 

Wat: ontwerpen van 

vragenlijsten/observatieschema’s 

 

Wie: Sofie en Annelies 

Februari 

Deelvraag 3 en 4 en 5: 

Welke vormen verkiezen 

wij in onze stageklassen? 

Wat is het effect van (de 

verschillende soorten) 

differentiatie? Wat vinden 

de leerlingen, de 

leerkrachten en wijzelf van 

differentiatie voor en na de 

ervaring? 

 

Wat: Verzamelen van data 

 

Wie: Mentoren, leerlingen, Sofie 

en Annelies 

6 februari t.e.m. 19  

mei 2017 

Deelvraag 4 en 5: Wat is 

het effect van (de 

verschillende soorten) 

differentiatie? Wat vinden 

de leerlingen, de 

leerkrachten en wijzelf van 

differentiatie voor en na de 

ervaring? 

 

Wat: Analyseren van data 

 

Wie: Sofie en Annelies 

20 februari t.e.m. 

20 mei 2017 

Hoofdvraag en 

deelvragen: 

Hoe differentiëren naar de 

noden van alle leerlingen 

in onze stageklas? 

 - Waarom differentiëren 

we?  

Wat: Concluderen 

 

Wie: Sofie en Annelies 

21 tot 22 mei 2017 
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- Welke soorten van 

differentiatie bestaan er?  

-  Welke vormen verkiezen 

wij in onze stageklassen? 

- Wat is het effect van (de 

verschillende soorten) 

differentiatie?  

- Wat vinden de leerlingen, 

leerkrachten en wijzelf van 

differentiatie voor en na de 

ervaring? 

 

  

3.3 Onderzoeksplan 

3.3.1 Inleiding 

De aanleiding 

Wij merken dat differentiatie een onderwerp is waar nog niet iedereen mee 

vertrouwd is. Leerkrachten weten wel dat het moet gebeuren, maar hoe of wat 

is voor velen een raadsel. Wij besloten om een website te ontwerpen waarop 

verschillende differentiatietechnieken te vinden zijn. Tijdens onze stagelessen 

zullen wij ook proberen om zoveel mogelijk te differentiëren zodat wij een beeld 

kunnen vormen van wat werkt en wat niet werkt. Wanneer onze website af is, 

zullen wij deze ook delen met leerkrachten die lesgeven in het secundair 

onderwijs, zodat zij hier inspiratie uit kunnen halen. De resultaten die we zullen 

verkrijgen zullen voor ons van groot belang zijn, maar ook voor andere 

leerkrachten. 

De context 

Wij voeren dit onderzoek uit in onze stagescholen. Zowel Sofie als Annelies staan 

in de eerste en de tweede graad van het secundaire onderwijs.  

De onderzoeksorganisatie 

Zoals eerder aangehaald, voeren wij dit onderzoek uit in de scholen waar wij 

onze eindstage lopen. Wij kiezen zelf tijdens welke lessen wij gaan differentiëren. 

Uiteraard zullen wij zoveel mogelijk gedifferentieerd proberen te werken zodat 

we waarheidsgetrouwe resultaten verkrijgen. We vragen ook regelmatig 

feedback aan onze mentoren. Wat vinden zij voor de les (op basis van de 

lesvoorbereiding) van de differentiatie en wat vinden zij ervan na de les? Zo 

hebben we ook een objectief beeld van iemand die de les observeert.  
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3.3.2 Het praktijkprobleem 

Het praktijkprobleem 

Wat is het probleem? 

In het onderwijs wordt de leerstof nog te vaak aan alle leerlingen op dezelfde 

manier aangeboden. Doordat alle leerlingen (enorm) verschillend zijn, doet het 

probleem zich daar voor. Niet alle leerlingen zullen op deze manier mee kunnen 

en sommigen zullen achterop raken. Als leerkracht moeten we elke leerling 

motiveren en iets proberen bij te brengen. We onderzoeken of dit kan via 

differentiatie. 

Wie heeft te kampen met het probleem? 

Elke leerling heeft nood aan differentiatie. Het is dus van uiterst belang dat de 

leerkracht inspeelt op de noden van de zwakkere leerlingen, maar ook op de 

noden van de sterkere leerlingen. Doet de leerkracht dit niet, dan doet de kans 

zich voor dat de zwakkere leerlingen hopeloos achterop geraken. De sterke 

leerlingen verliezen langzaam maar zeker interesse en raken gedemotiveerd voor 

het vak.  

Wanneer treedt het probleem op? 

Differentiëren kan altijd plaats vinden, het hele schooljaar door. Je weet op 

voorhand al dat niet alle leerlingen geïnteresseerd zijn in dezelfde zaken en 

hierop kan ingespeeld worden. Als je als leerkracht de leerlingen wat beter kent, 

wordt differentiatie makkelijk. Dan kan je ook beginnen differentiëren op niveau, 

tempo en hulpmiddel. 

Waarom is het een probleem? 

Door alle leerinhouden op dezelfde manier aan te bieden, bereik je de 

‘gemiddelde’ leerlingen. Zij kunnen perfect mee met dit soort onderwijs. Voor 

zowel de sterkere en de zwakkere leerlingen is dit onderwijs niet ideaal. Zoals al 

meermaals aangehaald, zijn niet alle leerlingen hetzelfde. Sommige leerlingen 

hebben meer ondersteuning nodig en sommige leerlingen hebben meer uitdaging 

nodig. Door niet te differentiëren in het onderwijs, laat je deze leerlingen achter 

en we willen net elke leerling activeren en begeleiden. 

Waar doet het probleem zich voor? 

Het probleem doet zich zowel binnen als buiten de klasmuren voor. Het is logisch 

dat er gedifferentieerd moet worden in de klas en dat daar het probleem zich ook 

voornamelijk voordoet. Toch gaat het probleem ook buiten de klasmuren verder. 

Leerlingen die niet mee kunnen in de les, nemen hun werk mee naar huis waar 

ze ook geen juiste begeleiding krijgen. Sterke leerlingen hebben net iets nodig 

dat hen uitdaagt, ze willen extra dingen bijleren. 

Hoe is het probleem ontstaan? 

Leerlingen zijn nu eenmaal verschillend en moeten allemaal verschillend 

behandeld worden. Soms is de oorsprong van de verschillen tussen de leerlingen 

ook duidelijk waarneembaar. Bijvoorbeeld als leerlingen uit een ASO-richting 

veranderen naar TSO of naar BSO. Deze leerlingen hebben vanuit hun ASO-

opleiding een sterke basis meegekregen en hebben dus mogelijk een voorsprong 

op leerlingen uit het BSO. Het watervalsysteem ligt zo voor een stuk aan de basis 

van het probleem. Een andere oorzaak van het probleem is het M-decreet. Dit 
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zorgt voor grote verschillen tussen leerlingen binnen eenzelfde klas doordat er 

een verschil in vooropleiding is. Leerlingen uit het buitengewoon basisonderwijs 

die doorstromen naar een gewone secundaire school zijn een andere manier van 

les volgen gewoon en kunnen sommige lesinhouden niet of minder gedetailleerd 

gezien hebben. Ze moeten in het secundair onderwijs naast de aanpassingen aan 

een nieuwe school, school- en lesmethode ook lesinhouden inhalen. 

Is het probleem oplosbaar? 

Wij geloven dat het probleem zeker oplosbaar is met behulp van differentiatie. 

Door te differentiëren speel je in op de noden van elke leerling en zorg je ervoor 

dat elke leerling de eindtermen bereikt. Dat is één van de hoofddoelen van het 

onderwijs uiteraard, alle leerlingen op een vlotte manier de eindtermen laten 

bereiken. 

 

3.3.3 Het onderzoeksdoel, de onderzoeksvraag en de literatuurstudie 

Onderzoeksdoel 

Met dit onderzoek willen we graag verschillende differentiatietechnieken testen 

in het secundair onderwijs. Op deze manier willen we dat elke leerling een hoge 

betrokkenheid en een goed welbevinden heeft in de klas en dat alle leerlingen de 

eindtermen bereiken.  

Onderzoeksvraag en eventuele deelvragen 

Hoe differentiëren naar de noden van alle leerlingen voor taalvakken, wiskunde 

en economie? 

1. Waarom differentiëren we?  

2. Welke soorten van differentiatie bestaan er?  

3. Welke vormen verkiezen wij in onze stageklassen? 

4. Wat vinden de leerlingen, leerkrachten en wijzelf van differentiatie voor 

en na de ervaring?  

Literatuurstudie 

Zie 1.4.4 Resultaten van verkenning van de vakliteratuur. 

 

3.3.4 De onderzoeksaanpak 

Tijdsplanning en onderzoeksactiviteiten 

In september en oktober houden we ons bezig met het verzamelen en analyseren 

van data bij onderzoeksvraag 1 en 2. Een antwoord op deze onderzoeksvragen 

kunnen we vinden door de literatuur te bestuderen.  

In februari ontwerpen we een aantal observatieschema’s om tot een antwoord te 

komen op onderzoeksvraag 3 en 4: wat is het effect van (de verschillende 

soorten differentiatie) en wat vinden leerkrachten, leerlingen en wijzelf van 

differentiatie voor en na de ervaring.  

Voor de aanvang van onze stage tot vlak na onze stage, verzamelen we data om 

een goed antwoord te kunnen formuleren op onderzoeksvraag 3 en 4. Nadat we 
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data verzameld hebben op deze onderzoeksvragen, zullen we vanaf februari tot 

mei deze data analyseren. Vanaf mei zullen we tenslotte conclusies nemen om 

een antwoord te bieden op onze hoofdvraag en deelvragen. 

 

Randvoorwaarden 

Om dit onderzoek goed uit te voeren, is het van belang dat wij tijdens onze stage 

een aantal parallellessen hebben om onze differentiatietechnieken uit te testen. 

Zo kunnen wij dezelfde les op verschillende manieren geven en ervaren we welke 

manier het beste werkt voor de leerlingen. 

Bereidwilligheid van mentoren hebben we natuurlijk ook nodig. Mentoren moeten 

akkoord gaan om verschillende leerstofonderdelen op een verschillende manier 

aan te brengen tussen de klassen. Ze moeten openstaan voor gedifferentieerde 

lessen en mee willen werken aan onze vragenlijsten.  
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4 Ontwerp 

We ontwerpen een website met verschillende differentiatiemogelijkheden. Hier 

worden verschillende differentiatietechnieken beschreven. Er staat telkens bij 

waar op gelet moet worden, waar rekening mee gehouden is en waarom we 

sommige zaken op die manier zouden aanpakken. Na de beschrijving van de 

werkvorm, geven we ook enkele voorbeelden van een mogelijke 

gedifferentieerde les.  

4.1 Ontwerpeisen 

  Ontwerpeis Uitleg 

1 De website moet 

eenduidig en logisch 

opgebouwd zijn. 

 

We creëren een website voor de 

onderwijsvakken Engels, Nederlands, 

wiskunde en economie. Daarnaast zijn er  

onderverdelingen van 

differentiatietechnieken per onderwijsvak. 

Als je je keuze maakt, krijg je te zien wat 

deze techniek inhoudt.  

2 De website is bedoeld 

voor alle leerkrachten 

die lesgeven in het 

secundair onderwijs. 

Met deze website willen we alle leerkrachten 

bereiken die lesgeven in het secundair 

onderwijs. Dit kunnen we doen door de link 

van onze website via platformen zoals 

‘Smartschool’ te verspreiden. 

3 Al het materiaal op de 

website moet gratis en 

gemakkelijk te 

downloaden zijn. 

Het materiaal moet gebruikt kunnen worden 

door alle leerkrachten. Er zullen dus geen 

lange paragrafen tekst te vinden zijn, maar 

wel korte informatieblokken en Word-

documenten. 

4 Al het materiaal op de 

website moet 

aanpasbaar zijn voor 

diegenen die het 

gebruiken. 

Differentiatie kan op verschillende manieren 

ingevuld worden en kan dus ook aangepast 

worden naar klasgrootte of klasniveau. Het 

materiaal zal beschikbaar zijn in een Word-

document zodat leerkrachten zelf nog 

kunnen aanpassen kunnen doen. 

5 De website moet 

verstaanbaar zijn voor 

iedereen. 

De website zal geschreven worden in het 

Nederlands. De differentiatietechnieken voor 

taalvakken zullen dus niet in de doeltaal 

geschreven worden. 
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6 De website moet een 

goede/duidelijke lay-out 

hebben. 

Als onze website een goede lay-out heeft, zal 

deze aangenamer te bezoeken zijn en is 

deze ook gebruiksvriendelijker. We willen 

een duidelijk overzicht bekomen en daarom 

kiezen we voor een sobere lay-out. 

 

4.2 Innovatiecyclus 

De resultaten van ons onderzoek waren veelbelovend. De meerderheid van de 

leerlingen vindt het differentiëren een aangename manier van werken en 

sommigen gaven zelfs aan er meer door te leren. We merkten dat leerlingen 

meer betrokkenheid vertoonden en dat hun welbevinden ook hoger lag, dan 

wanneer ze bijvoorbeeld docerend les kregen.  

Wegens de beperkte tijdperiode waarin we ons onderzoek hebben uitgevoerd, 

was er niet altijd tijd om een test/quiz te doen. Via de resultaten van de test 

zouden we anders kunnen constateren of differentiatie een invloed heeft op de 

resultaten van de leerling. Wanneer dit onderzoek nog een keer zal uitgevoerd 

worden, of wanneer wij in onze onderwijscarrière later gedifferentieerd te werk 

zullen gaan, is een test afnemen zeker een aanrader. 
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5 Differentiatietechnieken 

5.1 Differentiatie op tempo 

5.1.1 Spel voor snellere leerlingen, maar ook voor tragere leerlingen 

Maak een spel over de leerstof dat de leerlingen kunnen spelen als ze klaar zijn 

met hun taak. Dit spel kan herhaling zijn over de geziene leerstof of een 

ontdekking over nieuwe leerstof. Wij verkiezen zelf een herhalingsspel. De 

leerlingen die de leerstof volledig onder de knie hebben en snel klaar zijn kunnen 

op een leuke manier nog met de leerstof bezig zijn en eventueel zelfs verdiepen. 

Zorg er wel voor dat er voldoende tijd is zodat leerlingen die minder snel klaar 

zijn met hun taak, ook plezier kunnen beleven aan een spel. Geef de minder 

snelle leerlingen een korter spel. Zo krijgen zij ook voldoening om te leren en 

krijgen ze niet het gevoel om minder goed te zijn in het vak. 

5.1.2 Extra oefeningen  

Voorzie extra oefeningen voor de leerlingen. Op die manier blijven leerlingen 

bezig en gaan ze zich niet vervelen. Doe dit niet door hen gewoon extra 

oefeningen te geven, maar daag de leerling uit. Laat de leerlingen uitdagende 

oefeningen uitvoeren, zodat hij/zij nadien trots kan zijn op wat hij/zij gevonden 

heeft. Het is ook mogelijk om de leerlingen extra oefeningen te geven via een 

ander medium. Bijvoorbeeld een digitale oefening of met extra materialen. De 

leerling mag de extra oefening niet als een last ervaren, maar eerder als een 

voldoening. Leerlingen kunnen ook zelf extra oefeningen verzinnen om deze 

nadien te laten maken door medeleerlingen. Deze oefeningen worden 

bijgehouden zodat de leerkracht deze opnieuw kan gebruiken. Dit kan 

betrokkenheidsverhogend werken en de leerlingen worden zo uitgedaagd om op 

een andere manier over de leerstof na te denken. 

5.1.3 Flipped Classroom  

Leerlingen kunnen thuis de theorie bekijken over de leerstof aan de hand van 

filmpjes, artikels, theoriebladen... Dit kunnen ze dan op hun eigen tempo doen. 

In de klas worden er oefeningen gemaakt op de leerstof die de leerlingen thuis 

verwerkt hebben. Ze kunnen hier dan ook extra uitleg over vragen indien nodig.  

5.1.4 Snuisterhoekje 

Leerlingen die sneller klaar zijn, kunnen in het snuisterhoekje bijvoorbeeld 

artikels uit de actualiteit lezen die vakgerelateerd zijn. In het snuisterhoekje 

kunnen bijvoorbeeld ook spellen, zoals wiskundespellen liggen zodat leerlingen 

zich individueel en creatief kunnen bezighouden. Dit snuisterhoekje kan door elke 

leerkracht op zijn eigen (creatieve) manier worden ingevuld. 
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5.2 Differentiatie op niveau 

5.2.1 Oefenkaarten 

Geef de leerlingen enkele oefeningen of een oefenweg. Ga na hoeveel fouten de 

leerlingen mogen maken om op een hoger of lager niveau verder te werken. Laat 

ze afhankelijk van het aantal fouten een oefenkaart nemen in een bepaald thema, 

vooraan in de klas. Leerlingen met veel fouten nemen bijvoorbeeld een Rattata-

kaart, leerlingen met minder fouten nemen een Pikachu-kaart. Zo kan je 

natuurlijk ook andere thema’s nemen afhankelijk van het lesonderwerp of de 

klasgroep. De leerlingen die veel fouten maken bij een bepaalde oefening kunnen 

zo nog extra oefenen. De leerlingen die de leerstof al goed onder de knie hebben, 

kunnen op deze manier moeilijkere/meer uitdagende oefeningen oplossen. Let 

er op dat leerlingen die veel fouten maken uiteindelijk ook naar een hoger niveau 

moeten geraken. Geef ze extra uitleg en help hen op weg met de moeilijkere 

oefeningen. Met deze differentiatietechniek zijn alle leerlingen aan het werk en 

geef je iedereen de basis mee. Leerlingen die al verder staan krijgen extra 

uitdagingen. 

5.2.2 Groepswerk  

Laat de leerlingen een groepswerk doen waarin je zelf de groepssamenstelling 

kiest. 

5.2.2.1 Heterogene groepen (convergerend) 

Bij heterogene groepen heb je groepen waar zowel sterkere als 

minder sterke leerlingen zitten. Het voordeel van deze 

samenstelling is dat de sterkere leerlingen de anderen mee op weg 

kunnen helpen. Ze kunnen een richting aangeven of helpen bij 

vragen van de andere leerlingen. De sterkere leerlingen moeten op 

deze manier dingen leren uitleggen en vragen beantwoorden van 

anderen. De minder sterke leerlingen worden niet aan hun lot 

overgelaten, maar krijgen de leerstof uitgelegd op een andere 

manier van een medeleerling. De drempel om vragen te stellen aan 

een medeleerling kan kleiner zijn dan wanneer ze naar de leerkracht 

moeten stappen. Mogelijk leggen leerlingen de leerstof op een 

geheel andere manier uit, waardoor leerlingen dit sneller begrijpen. 

5.2.2.2 Homogene groepen (divergerend) 

Bij homogene groepen heb je groepen waar alle sterkere leerlingen 

samen zitten en alle zwakkere leerlingen samen zitten. Je kan bij 

deze samenstelling alle leerlingen aan het werk zetten, maar toch 

andere taken geven afhankelijk van hun niveau. Het voordeel is dat 

de leerlingen onderling niet weten of ze bij de sterke of zwakkere 

groep behoren. Dit kan ervoor zorgen dat ze niet gedemotiveerd 

raken of een laag zelfbeeld krijgen. De leerlingen kunnen zo op hun 

niveau bijleren. 
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5.2.2.3 Coöperatief leren 

 Coöperatief leren kan zowel heterogeen als homogeen uitgewerkt 

worden. Je maakt expertgroepen op basis van niveau. Er zijn 

makkelijkere en meer uitdagende onderwerpen. Je deelt de groepen 

in op niveau van de leerlingen. Zwakkere leerlingen krijgen 

bijvoorbeeld bij het vak economie, het onderwerp ‘cash’. Dit is een 

gemakkelijker onderwerp omdat leerlingen het gewoon zijn om 

hiermee te werken. De sterkere leerlingen krijgen dan bijvoorbeeld 

het onderwerp ‘kredietkaart’, wat helemaal nieuw is voor hen. 

Om coöperatief leren heterogeen te maken, deel je de groepen in 

ongeacht de leerlingen hun niveau. Het voordeel van deze 

groepsindeling is dat de leerlingen die sterker zijn in het onderwerp 

de leerlingen die meer moeite hebben vooruit helpen en dat de 

leerlingen op die manier bijleren van hun medeleerlingen.  

5.2.3  Leerweg 

5.2.3.1 Individuele leerweg (divergerend) 

De leerlingen krijgen elk een eigen leerweg met de oefeningen die 

ze moeten doorlopen. Het voordeel hiervan is dat de leerlingen geen 

verschil merken in sterkere en zwakkere leerlingen omdat de 

leerpaden op elkaar zijn afgestemd. Je kan er voor zorgen dat 

zwakkere leerlingen, makkelijkere of meer herhaalde oefeningen 

krijgen zodat ze de basisleerstof zeker begrijpen. Sterke leerlingen 

kan je op deze manier moeilijkere oefeningen geven die hen 

uitdagen. Je kan via een individuele leerweg ook zorgen dat alle 

leerlingen op hetzelfde moment klaar zijn, door meer of minder 

oefeningen te geven. De leerlingen hebben op die manier het gevoel 

allemaal gelijk te zijn. 

5.2.3.2 Klassikale leerweg (convergerend) 

Geef elke leerling dezelfde leerweg met oefeningen. Noteer op de 

leerweg welke kant ze moeten op gaan. De leerlingen volgen de weg 

en worden een bepaalde kant opgestuurd afhankelijk van hoe vlot 

de oefeningen verlopen. Indien een leerling veel fouten maakt bij 

een bepaalde oefening moet hij/zij een zijweg inslaan om hier extra 

herhalingsoefeningen te maken. Indien de leerling de oefening goed 

kan oplossen, zal hij/zij een andere weg opgestuurd worden om 

moeilijkere oefeningen te maken. Zorg er wel voor de alle leerlingen 

ongeveer even veel oefeningen moeten maken. Zo raken de 

leerlingen minder gedemotiveerd. 
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5.2.4 Vraagstelling  

Dit is een zeer voor de hand liggende differentiatie techniek, maar zeker niet 

minder effectief. Stel tijdens de voorbereiding van je les verschillende soorten 

vragen op, op verschillende niveaus. Zorg dat er zowel makkelijke vragen worden 

gesteld als moeilijkere denkvragen die leerlingen uitdagen. Zorg dat leerlingen 

die minder sterk zijn ook vragen kunnen beantwoorden zodat ze voldoening 

ervaren, maar tegelijkertijd nog steeds worden uitgedaagd. Sterke leerlingen 

moet je proberen uit te dagen door moeilijkere vragen te stellen waar ze over 

moeten nadenken. Geef ook aan zwakkere leerlingen eens een moeilijke vraag, 

maar help hem/haar op weg naar het antwoord. Op die manier kan een leerling 

trots zijn op zichzelf door een moeilijker antwoord te vinden. Hierbij moet je je 

wel bewust zijn van het selffulfilling prophecy. Als je verwachtingen te laag 

liggen, gaan leerlingen ook enkel een laag niveau behouden. Probeer ze uit te 

dagen en iets extra van ze te verwachten zodat alle leerlingen tot een hoger 

niveau kunnen komen. 

5.3 Differentiatie op interesse 

5.3.1 Oefenkaarten in thema 

Stel verschillende oefenkaarten op in verschillende thema’s, bijvoorbeeld dieren, 

sport, religie, landen, enz. Laat de leerlingen met de oefenkaarten gelijksoortige 

oefeningen maken, maar in verschillende contexten. Bijvoorbeeld in een les 

Nederlands bij het leren van lidwoorden kunnen de leerlingen kiezen tussen een 

tekst over de nieuwe president van Frankrijk of de overwinning van Anderlecht, 

afhankelijk van hun interessegebied. Bij beide teksten werden de lidwoorden 

weggelaten en de leerlingen vullen deze in. Op die manier kan elke leerling 

werken binnen zijn eigen interessegebied, maar toch in functie van dezelfde 

doelen. Dat leerlingen binnen een bepaald interessegebied werken kan 

motiverend en stimulerend werken. De leerlingen kunnen geconcentreerder 

werken en kunnen plezier ondervinden aan hun taken. Ze kunnen zich ook een 

beetje expert voelen binnen het thema waardoor ze gemakkelijker kunnen en 

willen bijleren. 

5.3.2 Onderwerpkeuze 

Laat de leerlingen zelf werken rond een bepaald onderwerp dat hen interesseert. 

Je kan ze bijvoorbeeld een spreekopdracht geven in een bepaalde Engelse tijd 

waarbij ze zelf een onderwerp kiezen, bijvoorbeeld vakantie. De leerlingen gaan 

hier veel liever rond werken en zullen veel enthousiaster aan de slag gaan. 

Onderwerpkeuze kan je in veel lessen naar voor laten komen, denk maar aan  

spreekoefeningen, schrijfoefeningen, projecten, debatten… . 

5.3.3 Groepswerk 

Eerder gaven we al aan dat een groepswerk een mogelijkheid is om te 

differentiëren op niveau, maar het is ook een mogelijkheid om te differentiëren 

op interesse. Je kan de leerlingen afhankelijk van hun interesse indelen en een 

taak laten uitwerken. Dit kan zowel een onderwerp zijn dat ze zelf voorstellen 

om aan te werken als een door jou opgegeven onderwerp. Je kan dan 
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bijvoorbeeld een groep laten werken rond mode, een andere groep rond 

beroepen etc. Leerlingen met dezelfde interesses kunnen elkaar zo vinden en 

samenwerken. Dit kan groepsbevorderend werken doordat alle leerlingen een 

bepaalde interesse hebben waar ze enthousiast van worden en aan willen 

werken. 

5.4 Differentiatie op hulpmateriaal 

5.4.1 Met of zonder hulpmiddel (woordenboek, ZRM, internet) 

Je kan (zwakkere) leerlingen de mogelijkheid geven om gebruik te maken van 

een hulpmiddel. Dit kan een woordenboek zijn, een rekentoestel, het internet…. 

Door bepaalde leerlingen een hulpmiddel aan te bieden, kan je ook gedeeltelijk 

differentiëren op niveau als je dit doet aan de hand van de verschillende niveaus 

in de klas. Je kan ook alle leerlingen de vrijheid geven om gebruik te maken van 

een hulpmiddel. Zorg er dan voor dat de hulpmiddelen beschikbaar zijn in de 

klas, zodat leerlingen, indien ze dit wensen, hier gebruik van kunnen maken. 

5.4.2 Schema’s en kaders 

Deze differentiatievorm kan ook gelinkt worden met differentiëren op niveau. 

Voorzie schema’s of kaders over de leerstof die leerlingen kunnen helpen bij het 

verwerken van de oefeningen. Leerlingen die moeilijkheden hebben, kan je dan 

een schema of kader aanreiken om te helpen bij het studeren of oefeningen 

maken. Je kan de schema’s ook ter beschikking stellen van alle leerlingen en 

degene die wensen kunnen hier gebruik van maken. 

5.4.3 Medeleerlingen en leerkracht 

Een differentiatietechniek op hulpmiddel, die al eens vergeten wordt, zijn de 

medeleerlingen. Laat de leerlingen elkaar helpen met hun vragen. Laat ze eerst 

zelf proberen tot het antwoord te komen, maar als het niet lukt, kunnen ze dan 

hun directe buur aanspreken. Indien ze nog steeds met vragen zitten, kan je ze 

hun voor- en achterbuur laten aanspreken. Indien er toch nog vragen rijzen, kan 

je als leerkracht nog steeds als hulpmiddel dienen. Dit is een zeer interessante 

manier van werken. Leerlingen leren bij van elkaar en botsen zo soms op vragen 

die ze eerder niet stelden. Sterkere leerlingen kunnen de leerstof uitleggen aan 

medeleerlingen, waardoor ze uitgedaagd worden om de leerstof duidelijk te 

maken aan hun medeleerling. Ook hier merken we dat de differentiatie op niveau 

hiermee gepaard kan gaan. De leerling fungeert dan als coach. Het is wel 

aangeraden om de leerlingen dan de nodige vaardigheden aan te leren zodat ze 

dit op een goede en vlotte manier kunnen.  
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5.5 Differentiatie op leerstijl 

Iedere leerstijl heeft zijn voordelen en nadelen. Het is een hele verrijking voor 

de leerlingen om verschillende leerstijlen te ervaren. Elke leerling leert op een 

andere manier en zo kunnen ze ondervinden wat voor hen het beste werkt. Dit 

kan per vak of onderwerp enorm verschillen. We bespreken kort even de 

verschillende leerstijlen van Kolb19. 

De denker: vooraleer de denker iets doet, zal hij/zij eerst alles rationeel bekijken 

en bedenken. Hij zal alles vanuit een kritisch standpunt bekijken en hij/zij zal 

eerst achtergrondinformatie vergaren, alvorens hij/zij actie onderneemt.  

De dromer: de dromer zal bepaalde situaties eerst vanop een afstand bekijken. 

Hij/zij kan een situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken om zo een 

concreet beeld te vormen van de context. Daarnaast zal hij/zij bekijken hoe 

anderen de situatie aanpakken en zal hij/zij op deze manier, via identificatie, de 

situatie ook zo aanpakken. 

De doener: de doener gaat graag onmiddellijk aan de slag en leert al doende. 

Hij/zij denkt (meestal) niet na, maar schiet onmiddellijk in actie. Leerlingen met 

deze leerstijl leren via ‘trial and error’. Lukt het niet op de ene manier, dan zullen 

zij iets op een andere manier proberen.  

De beslisser: de beslisser koppelt graag theorie aan praktijk. Hij/zij zal eerst 

logisch nadenken om dit vervolgens in de praktijk uit te werken. Hij/ zij leert het 

beste onder begeleiding. 

5.5.1 Visueel 

Laat de leerlingen de leerstof ervaren door te kijken naar een filmfragment, 

naar een proefje of demonstratie. Dit kan voor de leerlingen de leerstof 

verduidelijken doordat ze de leerstof effectief zien. Als je tijdens de les 

Nederlands bijvoorbeeld het chronologisch verband wil uitleggen aan de 

hand van een stappenplan om een origamifiguurtje te maken, laat de 

leerlingen dat figuurtje dan ook echt maken. Als je het beschrijvend 

verband wil uitleggen, neem de leerlingen dan mee via Google Maps naar 

Parijs om op die manier te beschrijven wat ze zien. Neem voor de les 

wiskunde legoblokjes mee om de optellingen en aftrekkingen aan te leren. 

Als leerlingen iets visueel zien, is het voor hen gemakkelijker te begrijpen 

en onthouden zij dit ook langer. De leerlingen kunnen de theorie hierdoor 

terug oproepen bij het maken van oefeningen of een test. 

5.5.2 Audiovisueel 

De leerlingen een radiofragment, een muziekstuk of filmpje laten 

beluisteren kan bevorderend werken. De leerlingen kunnen voldoening 

ervaren of meer duidelijkheid krijgen bij een leerstofonderdeel. De 

leerkracht kan de instructies, die klassikaal gegeven zijn, inspreken in de 

                                       

19Kaldeway, J. (2004). Leerstijlen een poging tot synthese. Geraadpleegd op 17 maart 

2017 via file:///C:/Users/Annelies/Downloads/Kaldeway_TVHOSynthese.pdf 

file:///C:/Users/Annelies/Downloads/Kaldeway_TVHOSynthese.pdf
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vorm van een filmpje. De leerkracht kan zijn instructies langzamer en 

duidelijker vormen. Op deze manier kunnen leerlingen die er nood aan 

hebben, het filmpje (her)bekijken om zo nog een keer te luisteren naar de 

instructies terwijl de andere leerlingen al hun oefeningen aan het maken 

zijn.  

5.5.3 Individueel werken 

Het lezen van een tekst kan voor bepaalde leerlingen meer duidelijkheid 

brengen. Ze kunnen dit op hun eigen tempo doen en op die manier ingeleid 

worden in de leerstof. De leerlingen kunnen zo het nieuwe 

leerstofonderdeel ontdekken of geactualiseerd zien. 

5.5.4 Verbale communicatie 

5.5.4.1 Discussiëren met anderen 

Door te discussiëren met elkaar kunnen de leerlingen hun 

bedenkingen bij een onderwerp naar voor laten komen. 

Medeleerlingen kunnen op deze manier stilstaan bij vragen, waar ze 

eerst niet op stuitten en zo tot een geheel nieuw inzicht komen. Zo 

kunnen leerlingen van elkaar leren over de leerstof, maar ook 

vaardigheden leren zoals luisteren naar elkaar. 

5.5.4.2 Coaching van elkaar 

Coaching is een goede differentiatietechniek. Leerlingen laten elkaar 

nadenken over bepaalde zaken en komen zo tot inzichten in een 

bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld bij een spreekoefening kunnen 

leerlingen feedback geven aan elkaar op een opbouwende wijze.  

5.5.5 Ondervinden door te doen 

Door leerlingen zelf zaken te laten doen, leren ze veel bij. Dit kunnen 

oefeningen zijn, proefjes, mondelinge vaardigheden etc. Op die manier 

ondervinden de leerlingen zelf zaken waardoor ze dit nadien beter kunnen 

onthouden. Ze kunnen zo ook meer geïnteresseerd raken in het 

onderwerp, omdat ze zelf iets mogen doen of ondervinden. Op die manier 

staat de leerstof dichter bij de leerlingen wat hen meer voldoening kan 

geven.  

5.6 Differentiatie door instructie 

Er worden extra instructies gegeven aan leerlingen die het nodig hebben. Deze 

instructies kunnen zowel schriftelijk als mondeling gegeven worden. 
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6 Onderzoeksluik  

6.1 Dataverzameling (plannen + verzamelen) 

We kiezen ervoor om enkele lessen voor te bereiden waarin we verschillende 

differentiatietechnieken gebruiken. Dit doen we voor onze eigen 

onderwijsvakken: economie, Engels, Nederlands en wiskunde. Hiermee tonen we 

aan welke mogelijkheden er allemaal zijn om te differentiëren en kunnen anderen 

hier inspiratie uit halen. We gaan ook te rade bij medestudenten naar 

differentiatietechnieken die zij gebruikten binnen hun lessen. 

We testten deze differentiatietechnieken uit in onze stageklassen om te 

ondervinden welke voordelen en nadelen er kunnen zijn bij deze bepaalde 

differentiatietechniek. We geven een bepaalde les met hetzelfde onderwerp op 

twee verschillende manieren. In de ene klas doen we dit via de klassieke 

methode, zeer leerkrachtgestuurd. In een andere klas met hetzelfde niveau 

geven we dezelfde les op een gedifferentieerde manier. Indien de mogelijkheid 

zich aanbiedt doe je dit niet slechts één les, maar voor verschillende lessen en in 

verschillende klassen. Omwille van de beperkte stageperiode en de weinige 

parallellessen was het voor ons niet altijd mogelijk om op verschillende manieren 

les te (mogen) geven. Maar dit onderzoek deden we wel in verschillende klassen 

en verschillende leerjaren. Bijvoorbeeld tijdens de lessen wiskunde in het eerste 

jaar werken met een gedifferentieerde leerweg en in het vierde jaar erg 

leerkrachtgestuurd. 

Enerzijds komen de resultaten uit deze manieren van lesgeven van onszelf en 

onze mentoren. Wat vinden we zelf van het verloop van de les en wat vinden we 

van het verschil tussen de klassen, in betrokkenheid, actieve deelname aan de 

les...  

We doen dan aan participerende observatie. We observeren de situatie 

gedurende het lesgeven. Dit heeft zowel voordelen als nadelen. Het is mogelijk 

dat we niet volledig objectief naar de situatie kunnen kijken en we moeten 

voortdurend met twee zaken tegelijk bezig zijn, waardoor niet altijd alles goed 

bekeken en geïnterpreteerd kan worden. Het voordeel is wel dat we zo een goed 

zicht krijgen op de praktijksituatie. We gebruiken voor onze eigen observatie 

observatieschema’s met beoordelingsschalen. We noteren hierbij hoe vaak een 

bepaald gedrag voorkomt bij de leerlingen tijdens de les. We gebruiken hiervoor 

een schaal met 4 scores (slecht, onvoldoende, voldoende, zeer goed). We laten 

de optie neutraal er tussenuit zodat we een beter zicht krijgen over de situatie 

(zie bijlage 2). Het geheel filmen zodat we onszelf en de leerlingen achteraf nog 

eens kunnen bekijken, is ook een optie. We hebben ervoor gekozen om deze 

optie niet toe te passen tijdens de stage. 

We kijken ook hoe mentoren de verschillende manieren van lesgeven ervaren. 

We vragen alvorens de stage begint wat zij vinden van differentiatie. Hoe staan 

zij hier tegenover? Dit doen we door de mentor tijdens de kennismaking een 

vragenlijst (zie bijlage 3) te geven. De mentoren observeren het gebeuren ook 

gedurende onze stagelessen waardoor er een niet-participerende observatie 

plaatsvindt. De mentor kan de situatie van op een afstand bekijken en zijn of 
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haar mening verduidelijken achteraf. Vond hij/zij het een goede manier van 

differentiëren en is zijn/haar beeld van differentiatie veranderd door de stageles? 

Ze noteren hun bevindingen ook op de lesbeoordelingspapieren. Zijn ze van 

mening veranderd over differentiatie en in welke zin zijn ze veranderd? Wat 

vinden ze sterk of minder sterk aan differentiatie? 

Een nadeel aan dit onderzoek tijdens een stageperiode is dat de situatie een 

beetje afwijkt van de dagelijkse praktijk. De leerlingen zijn een andere leerkracht 

gewoon en kunnen zich mogelijk anders gedragen tijdens een stageles.  

Anderzijds onderzoeken we na elke les wat de cognitieve opbrengst is door deze 

manier van lesgeven. Dit doen we door verschillende testen of quizzen af te 

nemen, die dezelfde leerplandoelen beogen, in beide klassen. Zo testen we wat 

de leerlingen van deze les hebben opgestoken. Hebben de leerlingen goede 

resultaten of hebben ze de leerstof nog niet volledig onder de knie? Deze 

resultaten verzamelen we om nadien tot een analyse te komen over de cognitieve 

opbrengst bij de leerlingen in beide situaties. Omwille van de korte stageperiode 

in een aantal klassen en omwille van de beperkte tijd in een klas, hebben we 

geen testen of quizzen af kunnen nemen.  

We vragen ook aan leerlingen welk gevoel ze hebben bij het werken via de 

klassieke methode en op een gedifferentieerde manier. Dit doen we door 

anonieme vragenlijsten te geven aan de leerlingen (zie bijlage 4). Deze 

vragenlijsten zijn kort zodat de leerlingen hier een duidelijke mening over kunnen 

geven. De leerlingen omcirkelen bij elke situatie of ze het volledig oneens, 

oneens, neutraal, eens of volledig eens zijn met de stelling. Hierbij merken we 

wat het welbevinden is bij leerlingen bij de verschillende manieren van lesgeven. 

Is deze eerder positief of negatief en is er een verschil merkbaar tussen de 

leerlingen? 

6.2 Data-analyse 

6.2.1 Relevantie en conclusies   

Na het bekijken van de vragenlijst van de mentoren over hoe hij/zij staat 

tegenover differentiatie, maken we hiervan een analyse. Deze analyse leggen we 

nadien aan hem/haar voor. Zo controleren we of onze bevindingen juist zijn. Dit 

doen we ook na de stageles. We parafraseren hun bevindingen en vragen of we 

dit juist begrepen hebben. 

Aan de hand van de vragenlijsten die we bij de leerlingen afgenomen hebben, 

kijken we wat de gemiddelde bevindingen zijn van de leerlingen op elke vraag. 

Zo kunnen we een groepsscore maken per klas. We tellen per vraag de 

individuele score op, waarna we die gaan delen over het aantal leerlingen in die 

klas. Zo krijgen we een overzicht van de antwoorden van de leerlingen en kunnen 

we deze ook vergelijken tussen de klassen. 

We bekijken ook de standaarddeviatie. Hiermee kunnen we zien hoe de 

meningen van de leerlingen verdeeld zijn rond het gemiddelde. Als er een grote 

afwijking is tussen de scores zal er een grote standaarddeviatie zijn. We 

berekenen dit door eerst het gemiddelde per vraag te berekenen. Daarna kijken 

we per score hoe ver die van het gemiddelde verwijderd is. Deze afstand noteren 
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we en we nemen er telkens het kwadraat van. Van deze kwadraten nemen we 

het gemiddelde. Tenslotte nemen we de vierkantswortel van dit gemiddelde om 

tot de standaarddeviatie te komen. Zo kunnen we duidelijker zien hoe de 

meningen in de klas verdeeld zijn en kunnen grote verschillen binnen een klas 

worden opgemerkt. 

Onze eigen observatieschema’s met beoordelingsschalen gebruiken we in beide 

klassen op dezelfde manier. Om hier een conclusie uit te trekken vergelijken we 

onze opmerkingen met elkaar. Waar zijn duidelijke verschillen merkbaar en wat 

gaat goed of minder goed?  

6.2.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

Aangezien we maar een beperkte stageperiode hebben gehad en in sommige 

klassen slechts enkele uurtjes les gaven, was er geen tijd om altijd een test af te 

nemen. Dit hebben wij dan ook niet gedaan. Als we de kans hadden gehad om 

dit wel in elke klas te doen, hadden we een beter beeld gekregen van de evolutie 

van de prestaties bij de leerlingen.  

Wij hebben klassen gehad van zes tot 24 leerlingen, wat niet representatief is 

om een onderzoek te doen naar de effecten van gedifferentieerde lessen bij 

leerlingen. 

We kijken naar de standaarddeviatie om rekening te houden met de verdeling 

van de data. Als we enkel zouden kijken naar de gemiddelde score, kan dit een 

afwijkend beeld weergeven aangezien dit erg beïnvloed wordt door extreem lage 

of hoge scores. De cijfers van deze dataverzameling bekijken we niet louter als 

cijfers, maar de leerlingen mogen ook hun mening vormen waarom ze tot deze 

conclusie komen. Wat en waarom vinden ze leuk/minder leuk? 

6.3 Verworven informatie 

Uit onze observatieschema’s met beoordelingsschalen merken we op dat 

sommige klassen of bepaalde leerlingen in klassen moeite hebben met 

zelfstandig werken en in stilte werken aan een opdracht. Ze vragen veel hulp en 

aandacht van de leerkracht waardoor de leerstof niet altijd binnen een bepaalde 

tijd behandeld kan worden. De leerlingen vertoonden, naar onze mening, een 

hoog welbevinden en een hoge betrokkenheid.  

Afhankelijk van de dag in de week en het uur van de dag, is het voor sommige 

leerlingen moeilijk om zich te blijven concentreren op de opdracht. 
Vrijdagnamiddag verliep minder vlot dan dinsdag het tweede lesuur.  

Je kan best een differentiatietechniek toepassen die het best aansluit bij jouw 
klas. Het is dus een voordeel dat je jouw klas goed kent en hierop kan inspelen. 
 

We hebben op voorhand onze mentoren een vragenlijst laten invullen over hun 
visie op differentiatie. De meningen hierover waren zeer verdeeld. Sommigen 

gaven aan nooit of zelden te differentiëren, maar gaven aan hierover wel meer 
te weten willen komen. Anderen geven aan voldoende tot vaak te differentiëren.  
Na het geven van onze gedifferentieerde lessen reageerden onze mentoren 

positief. Ze zagen het nut van differentiatie in, maar sommigen vonden dit 
moeilijk om zelf te verwezenlijken in hun klasgroep. 
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De meningen van de leerlingen waren zeer verdeeld. We bekijken de enquêtes 
die we hebben afgenomen apart. 
 

Wiskunde 
Tijdens wiskunde hebben we gewerkt met een gedifferentieerde leerweg. De 

leerlingen vinden wiskunde in het algemeen een leuk vak en geven aan hier 
redelijk goed in te zijn. Opmerkelijk is wel, dat de leerlingen aangeven liever 
zelfstandig de leerstof door te nemen dan klassikaal te werken. Het werken met 

de leerweg vonden ze dan ook zeer aangenaam/leuk en ze geven hierbij aan veel 
bijgeleerd te hebben. Enkele leerlingen gaven aan dat het fijn was dat zij op 

eigen tempo konden verder werken, zodat ze niet opgehouden werden of zelf de 
groep ophielden. Op het einde van de lessenreeks was er een test over de geziene 
leerstof. De punten van deze test lagen hoog. Dit bewijst dat de leerlingen zelf 

aangeven dat ze iets hebben bijgeleerd en dat dit effectief ook zo is. 
 

Nederlands 
Als we kijken naar de lessen Nederlands merken we op dat de meerderheid van 
de leerlingen dit niet zo’n leuk vak vinden. Ze geven aan dat ze gemiddeld scoren 

op dit vak. Tijdens de gedifferentieerde les waarbij deze enquête werd 
afgenomen, werkten we via het blended learning-principe. Ze verwerkten 

zelfstandig de theorie door filmpjes te bekijken en hierna maakten ze zelfstandig 
oefeningen. Ze mochten te allen tijde hulp vragen aan de leerkracht als ze met 
vragen of een probleem zaten. De leerlingen gaven aan dat ze even graag 

klassikaal als individueel tewerk gaan. Klassen waar het niveau hoger ligt, geven 
aan dat zij deze manier van gedifferentieerd werken leuk vinden en dat ze hier 

veel van geleerd hebben. In vergelijking met klassen waar het niveau wat lager 
ligt, was het opmerkelijk dat zij liever klassikaal les zouden krijgen.  
 

Engels 
Leerlingen geven over het algemeen aan dat ze Engels een leuk vak vinden om 

te volgen en dat ze hier relatief goed in zijn. In deze les werkten we via een 
individuele leerweg waarbij leerlingen op basis van het aantal gemaakte fouten, 
moeilijkere of makkelijkere oefeningen te verwerken kregen. Leerlingen 

verbeterden individueel de oefeningen via verbetersleutels en vroegen hulp 
indien nodig aan de leerkracht. Ook hier was het opmerkelijk dat leerlingen die 

meer problemen ondervinden met Engels, liever klassikaal les krijgen dan 
zelfstandig alles te verwerken. Toch geeft deze klas aan dat ze veel hebben 

bijgeleerd via deze manier van gedifferentieerd werken en dat ze het een leuke 
afwisseling vinden op het klassikaal lesgeven, wat positief is voor het 
welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Leerlingen die aangeven 

goed te zijn in Engels, geven aan veel te hebben bijgeleerd en appreciëren deze 
manier van werken. 

 
Economie 
De leerlingen vinden economie een heel leuk vak en geven aan, afhankelijk van 

het onderwerp, hier goed in te zijn. Ze werken het liefst klassikaal en het was 
ook opmerkelijk als leerkracht dat dit veel beter verliep, dan wanneer de 

leerlingen individueel of in groep werkten. Tijdens deze les werd gedifferentieerd 
op hulpmiddel. De leerlingen kregen een tempelschema dat het hoofdstuk 
volledig samenvatte, afhankelijk van het niveau van de leerling was het 

tempelschema meer of minder omkaderd net als de woordenlijst. De leerlingen 
geven aan dat ze dit zeer handig vinden als verwerving en verwerking van de 

leerstof. 
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Algemeen 

We kunnen algemeen besluiten dat differentiatie positieve effecten vertoont en 

goed ontvangen wordt bij leerlingen. Door te differentiëren kunnen leerlingen op 

eigen tempo en op eigen niveau werken, wat hun welbevinden en betrokkenheid 

alleen maar ten goede komt.  

We merkten tijdens de lessen dat sommige leerlingen niet goed zelfstandig 

kunnen of willen werken, waardoor het doel van differentiatie een beetje verloren 

raakte. Klassikaal werken voelt zeer vertrouwd aan, zeker voor zwakkere 

leerlingen. We moeten de leerlingen daarom gewoon laten worden aan 

differentiatie. Dit kan enkel door dit regelmatig toe te passen tijdens de lessen. 

Op die manier gaan de leerlingen er gewend aan raken en de positieve effecten 

van differentiatie opmerken.  

We willen wel meegeven dat gedifferentieerde lessen regelmatig ingeleid of 

afgerond kunnen worden door docerende technieken of onderwijsleergesprekken 

om te voldoen aan de wensen van alle leerlingen. De informatie die gegeven 

wordt tijdens een volledige les doceren raakt grotendeels verloren, aangezien 

leerlingen zich slechts een vijftiental minuten kunnen concentreren. Daarom is 

het belangrijk om de docerende inleiding of afronding kort te houden en de rest 

van de les te differentiëren.  

Wij zijn van mening dat er in een goede onderwijspraktijk voldoende afwisseling 

nodig is voor de leerlingen, zodat elke leerling zich goed voelt in de klas en op 

een aangename manier kan bijleren. Deze analyse wordt gestaafd door de 

beoordelingsscores van de leerlingen, de ingevulde vragenlijst van de mentoren 

en onze eigen beoordelingsschalen per klas, die terug te vinden zijn in bijlage. 

6.4 Proces en reflectie 

Bij het horen van de beginsituatie van onze stageklassen en het lezen van de 
gegevens in het leerlingvolgsysteem merkten we meteen op dat er verschillende 

leerlingen in de klas zitten met specifieke noden. Het was dus geschikt om ons 
onderzoek naar differentiatie hier uit te voeren. Leerlingen met speciale aandacht 
willen we graag verder helpen en laten leren naar hun noden, maar ook de andere 

leerlingen in de klas mogen niet uit het oog verloren worden. We gingen daarom 
op zoek naar de meest gepaste differentiatievorm in deze klassen. Dit was niet 

altijd even gemakkelijk als stagiair. Je kent de klas enkel via verhalen van 
mentoren en labels die op de leerlingen zijn geplakt. Zelf heb je nog geen voeling 
met de klas en moet je proberen zo goed mogelijk om te gaan met die informatie 

zonder een selffulfilling prophecy te creëren. 
 

Achteraf bleek dat de differentiatietechnieken in onze klassen zeker baat hadden, 
maar dat sommige (zwakkere) klassen soms liever klassikaal werken en meer 
ondersteuning van de leerkracht vragen. Als leerkracht moet je daar op inspelen 

en bijvoorbeeld de eerste tien minuten van de les een klassikale bespreking doen 
van de theorie. Zo krijgen de leerlingen een klassikale start waarna ze elk hun 

eigen leerproces in handen kunnen nemen.  
 

Het is aan de leerkracht om de differentiatietechniek zo creatief en uitdagend 
mogelijk te maken zodat leerlingen gemotiveerd werken. Tijdens onze 
stagelessen gaven de leerlingen zelf aan dat ze de gedifferentieerde manier zeer 
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leuk vonden omdat er bijvoorbeeld dieren waren die ze mochten kleuren na elke 

geslaagde opdracht of omdat ze een Pokémonsticker mochten plakken na een 
reeks oefeningen succesvol af te ronden. Door die kleine extraatjes, zijn 
leerlingen al gemotiveerder om aan de slag te gaan, wat het leerproces enkel ten 

goede komt. 
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7  Ontwerp 

Om de stap naar differentiatie kleiner te maken hebben we een website gemaakt 

waarop we onze differentiatietechnieken bespreken met bijhorende voorbeelden. 

Zo willen we differentiatie heel concreet maken. Onze site maakten we met 

weebly, een online manier om gratis een website te maken en te beheren. Onze 

website kan je vinden onder de link http://differentiatietechnieken.weebly.com/. 

We kozen voor een strak ontwerp zodat je als bezoeker een duidelijk overzicht 

hebt.  

 

Home  

We hebben een homepage ontworpen waar we een woordje uitleg geven over 

waarom we deze website opgestart hebben, wat er te vinden is op de website en 

hoe je de website kan hanteren. 

 

Figuur 2: Home 

 

Onderwijsvakken  

De differentiatietechnieken die we aanbieden op de website zijn mogelijk voor 

alle vakken in het onderwijs. We willen dit echter toch iets concreter aanbieden 

waardoor we er voor gekozen hebben om binnen onze eigen onderwijsvakken, 

Nederlands, Engels, wiskunde en economie, de differentiatietechnieken aan te 

bieden. We geven telkens voorbeelden van hoe je de differentiatietechniek 

concreet aanpakt binnen een bepaald onderwerp. Als bezoeker van de website 

kan je hier inspiratie opdoen om dit nadien te vertalen naar andere 

onderwijsvakken of andere onderwerpen binnen het vak.  

http://differentiatietechnieken.weebly.com/
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Door te klikken op een onderwijsvak kom je terecht op een overzicht van de 

aangeboden differentiatietechnieken. De onderwijsvakken zijn opgedeeld in de 

grote takken zoals meetkunde en getallenleer bij wiskunde. Bij economie is er 

een onderverdeling algemene economie en boekhouden. Bij Nederlands zijn de 

onderverdelingen taalvaardigheid, taalbeschouwing en literaire competentie & 

leesplezier. Engels ten slotte is opgedeeld in grammar, vocabulary, skills en 

extra. Als je op zoek bent naar lesideeën binnen een bepaald thema kan je op 

die manier sneller iets terug vinden.  

De onderverdelingen binnen een bepaald onderwijsvak zijn nog eens opgedeeld 

naar differentiatietechniek. Afhankelijk van de noden van de leerlingen kan je ze 

zo op een snelle manier terugvinden. We hebben differentiatietechnieken op 

niveau, tempo, interesse, leerstijl, instructie en hulpmiddel. Dit geeft meteen een 

duidelijk overzicht over welke differentiatietechnieken er zijn en zo kan je sneller 

je zoekopdracht vinden.  

Per differentiatietechniek zijn er dan nog onderverdelingen gemaakt naar de 

voorbeelden die zijn uitgewerkt zoals blended learning, coöperatief leren, flipped 

classroom, leerweg, spelvormen etc. Dit maakt de website nog concreter en 

duidelijker om de website te lezen. 

 

Figuur 3: Onderwijsvakken 
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Figuur 4: Differentiatie binnen vak 

 

Het is mogelijk om per differentiatietechniek te klikken op een onderverdeling. 

Je komt dan terecht op een concreet voorbeeld van deze differentiatietechniek. 

Ook hier kozen we weer voor een sobere look om het geheel een beter overzicht 

te geven. Als titel krijg je het onderwerp waar je voor gekozen hebt met 

daaronder het onderwerp van het voorbeeld.  

Per differentiatietechniek wordt er telkens een woordje uitleg gegeven over 

waarom je deze manier van differentiëren kan gebruiken, wat de voordelen zijn 

om dit toe te passen in de les en waar dan vooral aan gewerkt wordt tijdens de 

les. Daarnaast staat er ook beschreven hoe je deze differentiatietechniek kan 

toepassen, hoe je deze manier best aanpakt in de klas, waar je rekening mee 

moet houden en natuurlijk ook hoe deze differentiatietechniek werkt. De lessen 

op de site zijn door ons zoveel mogelijk uitgetest in onze stageklassen. We 

probeerden dan ook zoveel mogelijk te reflecteren over deze 

differentiatietechniek en dit neer te schrijven op de website. Op die manier wordt 

je warm gemaakt om te differentiëren en krijg je een beter zicht op de effecten 

ervan. 
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Figuur 5: Uitgewerkte gedifferentieerde les 
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Figuur 6: Contact 

Contact 

 
Ten slotte hebben we ook een tabblad gemaakt op de site met een 

contactformulier. Op die manier willen we bezoekers van de site uitnodigen om 

feedback te geven op de differentiatietechnieken. Zo kan de website steeds 

bijgestuurd en verbeterd worden. Via het contactformulier willen we ook 

leerkrachten aansporen om zelf met ideeën te komen in verband met 

differentiëren. Zo blijft de website steeds up-to-date met nieuwe technieken of 

voorbeelden. Ons doel is om zoveel mogelijk mensen aan te spreken en warm te 

maken voor differentiatie en dat kan alleen maar door altijd te blijven vernieuwen 

en verbeteren.  

 



54  

 

8 Vooruitblik en terugblik 

8.1 Vooruitblik 

Met dit onderzoek, zijn we tot de conclusie gekomen dat differentiatie een positief 
effect heeft op leerlingen en dat gedifferentieerde lessen erg waardevol zijn. 
Natuurlijk rest dan nog de vraag of dit ook een effect heeft op de punten van de 

leerlingen. Zoals al eerder aangegeven, hebben wij tijdens ons onderzoek geen 
testen kunnen afnemen na onze gedifferentieerde lessen. Voor een 

vervolgonderzoek, raden wij aan om wel tijd te nemen (als die er is) om deze 
testen af te nemen. Dit om na te gaan of leerlingen via gedifferentieerde lessen 
effectief meer leren dan via een onderwijsleergesprek. Men kan in enkele klassen 

in hetzelfde leerjaar gedifferentieerd lesgeven en in enkele klassen van hetzelfde 
leerjaar lesgeven op de klassieke manier, zeer leerkrachtgestuurd zoals 

bijvoorbeeld via een onderwijsleergesprek. Hierna neemt de leerkracht een test 
af over de geziene leerstof. Uit die resultaten kan men dan afleiden of 

differentiatie ook een positief effect heeft op de resultaten van leerlingen. Op die 
manier is het gemakkelijk om te vergelijken tussen leerlingen van eenzelfde 
leeftijd en conclusies maken over het rendement. 

 
Uiteraard zeggen punten op een test niet alles en draait het onderwijs niet om 

punten alleen. Tijdens gedifferentieerde lessen werken leerlingen ook aan 
vaardigheden zoals zelfstandig werken, samenwerken, hulp durven vragen en 
problemen aanpakken en oplossen. Dit zijn vaardigheden die erg belangrijk zijn 

nu en in hun latere leven en waar ze in kunnen groeien tijdens de lessen, maar 
die niet getest worden via een test. Het is dus aangeraden om als leerkracht tijd 

te nemen om de leerlingen deze vaardigheden bij te brengen en in te laten 
oefenen via gedifferentieerde lessen. 
 

Het was niet altijd mogelijk om te differentiëren in hetzelfde leerjaar, wat een 
beperking is van ons onderzoek. Dit was niet altijd mogelijk door de 

onderwerpen, door de keuze van de mentor(en) of door de weinig aangeboden 
uren binnen eenzelfde leerjaar.  
 

De reden waarom we een vervolgonderzoek aanraden is ook omdat we slechts 
een beperkt aantal leerlingen konden ondervragen aangezien we slechts enkele 

uren les gaven tijdens onze stage. Door een vervolgonderzoek kunnen meer 
leerlingen, in verschillende scholen en verschillende studierichtingen, 
differentiatie ervaren en hier over ondervraagd worden. Dit zorgt voor een 

representatiever beeld, wat het onderzoek ten goede komt.  
 

Daarenboven blijft differentiatie altijd nodig en zal dit in de loop der jaren 
mogelijk nog evolueren. Er kunnen nieuwe differentiatietechnieken bedacht 
worden of nieuwe creatieve lessen uitgewerkt worden om leerlingen te stimuleren 

of te helpen via differentiatie. Differentiatie is dus geen vaststaand feit, dat 
volgens een boekje gevolgd kan worden, maar zal altijd verder onderzocht en 

bijgestuurd moeten worden naar de noden van de leerlingen. Het is belangrijk 
dat leerkrachten en studenten hun ervaringen en creaties blijven delen om zo 
samen tot nieuwe ideeën te komen.  
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8.2 Terugblik 

Onze samenwerking verliep van in het begin erg vlot. We kenden elkaar al een 

tijdje, wat zeker een pluspunt is, aangezien we een heel jaar nauw hebben 

samengewerkt. We waren beiden enthousiast om ons onderwerp uit te werken 

en uit te testen, waardoor we erg gemotiveerd waren om er iets leuk van te 

maken. Qua visie zitten wij op dezelfde lijn, wat er voor gezorgd heeft dat ons 

proces verlopen is zonder enige strubbelingen. We vullen elkaar perfect aan en 

hebben elkaar heel het jaar door onvoorwaardelijk gesteund.
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Besluit 

We zijn onze bachelorproef over differentiëren begonnen omdat we willen 

dat de leerlingen in onze klassen een hoge betrokkenheid en een hoog 

welbevinden ervaren. Er zijn grote verschillen tussen leerlingen, door onder 

andere het watervalsysteem, het M-decreet etc. Via differentiatie willen we 

kijken of het mogelijk is om naar de noden van alle leerlingen les te geven 

en de verschillen tussen de leerlingen op te vangen. We willen dat elke 

leerling gelukkig in de les kan zitten.  

We hebben gekeken welke differentiatietechnieken er kunnen toegepast 

worden. We denken hierbij aan differentiatie op niveau, op interesse, op 

tempo en op hulpmiddel. Per differentiatietechniek hebben we enkele 

vormen uitgewerkt en in onze stageklassen toegepast om te kijken hoe 

leerlingen dit ervaren. Dit willen we ook aanbieden aan andere leerkrachten 

en leerkrachten in spe om de stap naar differentiatie te verkleinen. We 

hebben hiervoor een website ontworpen met alle differentiatietechnieken op 

en uitgewerkte voorbeelden. Dit zijn kant-en-klare voorbeelden en kunnen 

dus meteen toegepast worden in een les. 

In onze stageklassen ervaarden we dat de leerlingen differentiatie zeer 

aangenaam vonden. Ze gaven zelfs aan er veel mee bijgeleerd te hebben. 

Ook mentoren waren zeer positief over deze manieren van lesgeven. 

Sommigen verklaren hier zelf niet zo sterk in te zijn en niet te weten hoe ze 

hier mee moeten omgaan, waardoor ze dit zelden toepassen. Zelf vonden 

wij het zeer aangenaam om zo les te geven, het vraagt wel enige 

voorbereiding, maar het rendement dat je uit een gedifferentieerde les of 

lessenreeks haalt maakt dit meer dan goed.
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Bijlagen 

Bijlage 1: Logboek met taakverdeling: 

Datum Tijd Wie Wat 

29 juni 2016 1u Sofie & Annelies Bespreking met promotor K. 

Nevelsteen 

Onderling overleg 

29 augustus 

2016 

3u Sofie & Annelies Onderling overleg 

Eerste idee rond onderzoeksvraag 

Eerste idee rond het ontwerp 

27 september 

2016 

30 min Sofie & Annelies Bespreking met promotor K. 

Nevelsteen 

29 september 

2016 

1u Sofie & Annelies Sjabloon opstellen 

4 oktober 

2016 

4u Annelies 1.1 Aanleiding 

1.2 Verkenning 

2.1 Onderzoeksdoel 

2.2 Onderzoeksvraag 

6 Het ontwerp 

5 oktober 

2016 

2,5u Annelies 1.4.1 Aanleiding 

1.4.2 Context 

1.4.3 Onderzoeksorganisatie 

2.2.1 Onderzoeksdoel & 

praktijkprobleem VS 

onderzoeksvraag 

2.2.2 Reikwijdte 

 Het ontwerp 

7 oktober 

2016 

 2u Sofie Nakijken delen Annelies 

1.3.1 Wat is het probleem 



 

 

8 oktober 

2016 

 30min Sofie 1.3.7 Is het probleem oplosbaar 

22 oktober 

2016 

 2,5u Sofie 4.1 Ontwerpeisen 

2.2.2.1 Extra informatie 

2.2.3 Validiteit en betrouwbaarheid 

1.3.5 Waar doet het probleem zich 

voor 

23 oktober 

2016 

2,5u Sofie 2.2.2.1 Extra informatie 

1.3.2 Wie heeft met het probleem te 

kampen 

1.3.3 Wanneer treedt het probleem 

op 

1.3.4 Waarom is het een probleem 

1.3.6 Hoe is het probleem ontstaan 

27 oktober 

2016 

3,5u Sofie & Annelies Geheel nalezen en aanpassen 

Literatuurstudie opstellen 

5 december 

2016 

2u Sofie & Annelies Feedback van promotor verwerken 

14 januari 

2017 

30 min Sofie Bronnen toevoegen 

1 februari 

2017 

1u Annelies  6.1 Dataverzameling 

2 februari 

2017 

3,5u Annelies 6.1 Dataverzameling 

Vragenlijsten 

2 februari 

2017 

3,5u Sofie 3 Plannen 

3 februari 

2017 

2,5u Sofie & Annelies Overlopen van paper 

Beginnen aan website 
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8 februari 

2017 

30 min Sofie 2.1.1 Onderzoeksdoel volgens 

richtlijnen 

17 maart 

2017 

1u Sofie & Annelies Feedback van promotor verwerken 

11 april 2017 6u Sofie & Annelies Feedback van promotor verwerken 

Website ontwerpen 

19 april 2017 2u Sofie & Annelies Website ontwerpen  

10 mei 2017 1u Annelies Feedback website verwerken 

13 mei 2017 1u Sofie  Feedback website verwerken 

20 mei 2017 7u Sofie & Annelies 5.5 Differentiatie op leerstijl 

6.1 Dataverzameling 

6.2.2 Betrouwbaarheid en validiteit 

6.3 Verworven informatie 

21 mei 2017 1u 

1u 

Sofie 

Annelies 

4.2 Innovatiecyclus + bijlagen 

7 Ontwerp 

22 mei 2017 8u Sofie & Annelies 6.4 Proces en reflectie 

8.1 Vooruitblik 

8.2 Terugblik 

Hele paper nalezen 

Literatuurlijst aanvullen 

Website bespreken 

23 mei 2017 7u 

8u 

Sofie 

Annelies 

Website aanpassen en aanvullen 

30 mei 2017 6u Sofie & Annelies Website nalezen en aanpassen 

Feedback van promotor verwerken 

  



 

 

Bijlage 2: Vragenlijst mentoren over differentiëren  

WISKUNDE: SOFIE JACOBS 

o Wat betekent differentiatie voor u? 

- Remediëren en verdiepen. 

- Leerlingen laten werken volgens een aangepast leertraject. 

 

o Wat vindt u van differentiatie tijdens de les? (Vraagt te veel 
tijd/ is overroepen/…) 
 

Het vraagt veel voorbereiding. 

o Werkt differentiatie volgens u? Waarom wel/niet?- 

Indien dit goed voorbereid is (traject- wijze van correctie-

efficiënt) werkt dit zeker als de leerlingen bereid zijn 

zelfstandig te willen en kunnen werken. 

 

o  Hoe merkt u dat dit wel/niet werkt? (aan de punten van de 

leerlingen of een andere manier?) 
 

- Welbevinden leerlingen 

- Motivatie leerlingen 

- Punten leerlingen (vooral in geval van remediering) 

 

o  Differentieert u tijdens uw lessen? 

- Te weinig/zelden 

- Voldoende 

- Regelmatig 

- Vaak 

 

o Hoe differentieert u tijdens de lessen? (op tempo, niveau, 
hulpmiddel…) 

 
Op niveau 

o Ondervindt u moeilijkheden/problemen tijdens het 
differentiëren? Zo ja, wanneer treden deze moeilijkheden op 

en waarover gaat het dan precies. 
 

Methode van verbeteren van oefeningen. Je moet er op vertrouwen 

dat leerlingen dit plichtsbewust doen. 
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ENGELS: KIRSTEN WOUTERS 

o Wat betekent differentiatie voor u? 

Een klas verdelen in groepen en de leerlingen verschillende 

oefeningen aanbieden, op verschillende niveaus. 

 

o Wat vindt u van differentiatie tijdens de les? (Vraagt te veel 

tijd/ is overroepen/…) 
 

Ik vind dit moeilijk, aangezien de klasgroepen groot zijn (20-

25). In een kleinere klas lijkt me dit beter te realiseren. 

 

o Werkt differentiatie volgens u? Waarom wel/niet? 

Ik vraag me af hoe je leerlingen goed kan begeleiden wanneer 

ze allemaal andere dingen doen dan in de les. Wat leren ze uit 

verbeteren met een verbetersleutel? Ze krijgen tenslotte geen 

uitleg. 

 

o Hoe merkt u dat dit wel/niet werkt? (aan de punten van de 
leerlingen of een andere manier?) 

 
Ik differentieer zelden dus ik kan mij hier niet over uitspreken. 

o  Differentieert u tijdens uw lessen? 

- Te weinig/zelden 

- Voldoende 

- Regelmatig 

- Vaak 

 

o Hoe differentieert u tijdens de lessen? (op tempo, niveau, 
hulpmiddel…) 

/ 

o Ondervindt u moeilijkheden/problemen tijdens het 
differentiëren? Zo ja, wanneer treden deze moeilijkheden op 

en waarover gaat het dan precies 
/ 

  



 

 

NEDERLANDS: GERD JANSSEN 

o Wat betekent differentiatie voor u? 

Het proberen om te gaan met de verschillen tussen de lln en 

dit qua interesses, leer- en prestatiemotivatie, mogelijkheden 

wat begaafdheid betreft en externe situatie vb. thuissituatie,  

 

o Wat vindt u van differentiatie tijdens de les? (Vraagt te veel 

tijd/ is overroepen/…) 
 

Ik vind het belangrijk in die zin dat een lln zich goed moet 

voelen in de klas en in de school. Als dat ok is, zal het sowieso 

ook een invloed hebben op zijn/ haar houding in de klas en de 

manier waarop hij/zij met zijn/haar schoolwerk bezig is. 

Leerlingen hebben meestal al een druk leven buiten de 

schooluren en het is niet meer zo evident dat er veel tijd wordt 

gestoken in taken en lessen. Dus al wat ze opsteken in de klas 

en de ‘goesting’ om na de schooluren met hun schoolwerk 

bezig te zijn, is meegenomen. 

 

o Werkt differentiatie volgens u? Waarom wel/niet? 

Ja, omdat lln ondersteuning en kansen krijgen om hun 

schoolloopbaan tot een goed einde te brengen. 

 

o Hoe merkt u dat dit wel/niet werkt? (aan de punten van de 

leerlingen of een andere manier?) 
 

In het technisch onderwijs zijn de meeste lln niet echt fan van 

algemene vakken, maar na een tijdje merk je dat ze na de les 

of tijdens de pauze contact zoeken, voorstellen doen en 

initiatieven nemen.  

Leerlingen zijn beter in orde met hun gerief en opdrachten.  

Ook in cijfers merk je vorderingen. 

o  Differentieert u tijdens uw lessen? 

- Te weinig 

- Voldoende 

- Regelmatig 

- Vaak 
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o Hoe differentieert u tijdens de lessen? (op tempo, niveau, 

hulpmiddel… 

Een greep uit… 

- Waar kan, lessen laten aansluiten bij de leefwereld van de 

leerlingen; ingaan op hun voorstellen en initiatieven 

aanmoedigen. 

- Leerlingen die makkelijker leren kunnen extra oefeningen 

maken of mogen bezig zijn met hun tussendoortjes.  

- Leerlingen die het moeilijker hebben krijgen extra korte 

instructiemomenten. 

- Opdrachten en vragen worden luidop voorgelezen of uitgelegd. 

- Enkele leerlingen werken op hun laptop tijdens de les. 

- Leerlingen kunnen in eigen tempo toetsen afwerken.  

- Leerlingen kunnen voor de proefwerken terecht in een 

stilteklasje en krijgen extra tijd. 

- Oefeningen worden vaak per 2 voorbereid zodat ze elkaar 

kunnen helpen. 

- Soms kijk ik echt wie er heel goed in een bepaald 

leerstofonderdeel is en wie minder goed en zet die leerlingen 

bij elkaar zodat ze elkaar kunnen helpen. 

- Indien mogelijk, mogen leerlingen hulpbronnen gebruiken vb. 

Smartphone. 

- Sommige leerlingen krijgen het ingevulde leerwerkboek of 

krijgen teksten van het proefwerk vooraf toegestuurd. 

- Zowel in het puntenboek op smartschool als bij een cijfer op 

het rapport probeer ik een gerichte individuele feedback te 

geven. 

                                                                                                                 

o Ondervindt u moeilijkheden/problemen tijdens het 

differentiëren? Zo ja, wanneer treden deze 

moeilijkheden op en waarover gaat het dan precies? 

 

Als je merkt dat jongeren dingen opsteken, dat ze weerbaar en 

sociaal zijn, dat ze hun mening durven uiten, luisteren naar 

anderen, nadenken over de maatschappij… gewoon groeien in 

hun persoonlijkheid, dan is als leerkracht niets te veel en help 

en steun je waar je kan. 

Maar soms voel je je wel eens machteloos en is het vechten 

tegen de bierkaai.   

Een leerling krijgt allerlei faciliteiten, maar er wordt steeds 

meer verwacht van de leerkracht of de school en is er weinig 

of geen inzet van de lln. 

Of ouders stellen allerlei eisen terwijl er sowieso spontaan 

maatregelen worden genomen. Verantwoordelijkheid komt 

soms vooral op de schouders van de leerkracht terecht. 

       Sommige jongeren/ouders vinden het niet meer dan normaal 

dat je altijd bereikbaar bent via SS of tel.  



 

 

Bijlage 3: Observatieschema met beoordelingsschalen 

Engels: 2 moderne D, individuele leerweg 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte.  X   

De leerlingen werken actief 

mee. 

   X 

De leerlingen werken 

zelfstandig. 

   X 

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

   X 

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  

De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

 X   

De leerstof is binnen de 
bepaalde tijd behandeld. 

   X 

 

Engels: 2 moderne B, individuele leerweg 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte.   X  

De leerlingen werken actief 
mee. 

   X 

De leerlingen werken 

zelfstandig. 

  X  

De leerlingen lijken zeer 

betrokken. 

  X  

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  
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De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

  X  

De leerstof is binnen de 
bepaalde tijd behandeld. 

   X 

 

Engels: 2 agro- en biotechnische wetenschappen + industriële 

wetenschappen, individuele leerweg 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte.   X  

De leerlingen werken actief 

mee. 

  X  

De leerlingen werken 

zelfstandig. 

 X   

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

  X  

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  

De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

  X  

De leerstof is binnen de 
bepaalde tijd behandeld. 

   X 

 

  



 

 

Nederlands: 3 elektromechanica + elektrotechnieken + 

elektriciteit-elektronica, blended learning 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte.  X   

De leerlingen werken actief 

mee. 

  X  

De leerlingen werken 
zelfstandig. 

X    

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

 X   

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  

De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

 X   

De leerstof is binnen de 

bepaalde tijd behandeld. 

 X   

 

Nederlands: 3 biotechnische wetenschappen + industriële 

wetenschappen, blended learning 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte.   X  

De leerlingen werken actief 

mee. 

   X 

De leerlingen werken 
zelfstandig. 

  X  

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

  X  

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  
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De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

  X  

De leerstof is binnen de 
bepaalde tijd behandeld. 

  X  

 

Nederlands: 3 industriële wetenschappen, blended learning 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte.    X 

De leerlingen werken actief 
mee. 

   X 

De leerlingen werken 

zelfstandig. 

   X 

De leerlingen lijken zeer 

betrokken. 

   X 

De leerlingen tonen een hoog 

welbevinden. 

   X 

De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

 x   

De leerstof is binnen de 
bepaalde tijd behandeld. 

   X 

 



 

 

Wiskunde: 1e moderne F, individuele leerweg 

Wiskunde: 1e moderne B, individuele leerweg 

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte. X     

De leerlingen werken actief 
mee. 

   X 

De leerlingen werken 
zelfstandig. 

 X X   

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

  X   

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  

De leerlingen hebben veel hulp 

van de leerkracht nodig. 
 X X   

De leerstof is binnen de 

bepaalde tijd behandeld. 
   X  

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte. X     

De leerlingen werken actief 

mee. 
   X 

De leerlingen werken 

zelfstandig. 
 X  X   

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

   X  

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

   X  
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Economie: 4 economie, coöperatief leren 

 
  

De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

 X  X  

De leerstof is binnen de 
bepaalde tijd behandeld. 

   X  

 - - - + ++ 

De leerlingen werken in stilte. X     

De leerlingen werken actief 
mee. 

  X  

De leerlingen werken in groep.  X   

De leerlingen lijken zeer 
betrokken. 

 X  X   

De leerlingen tonen een hoog 
welbevinden. 

  X  

De leerlingen hebben veel hulp 
van de leerkracht nodig. 

  X  X  

De leerstof is binnen de 

bepaalde tijd behandeld. 
X     



 

 

Bijlage 4: Vragenlijst leerlingen na de les 

Omcirkel je antwoord: 

(1 volledig oneens, 2 oneens, 3  neutraal, 4 eens, 5 volledig mee eens) 

 

Ik vind ……… een leuk vak.    1 2 3 4 5 

Ik ben goed in het vak …………..    1 2 3 4 5 

Ik werk graag in groep .    1 2 3 4 5 

Ik krijg het liefst klassikaal les.    1 2 3 4 5 

Ik vond deze manier van les volgen aangenaam.  1 2 3 4 5 

Ik heb op deze manier veel bijgeleerd.  1 2 3 4 5 

 

Resultaten Wiskunde:  

 

 

 

 

Resultaten Engels:  
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Resultaten Nederlands:  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 


