
Differentiatie.
De waarde van verschil.

Jan Royackers



Doelen

● Je beheerst een basiskader over differentiatie. 
● Je kent de randvoorwaarden voor geslaagde differentiatie. 
● Je hebt gereflecteerd over de mate waarin je deze zaken reeds toepast. 
● Je hebt gereflecteerd over nieuwe mogelijkheden in je les. 



Programma

1. Basis toolkit aan inzichten. 
2. Doelgericht onderwijs. 
3. Differentiatie op het vlak van competenties. 
4. Differentiatie op het vlak van voorkeuren. 
5. Differentiatie op het vlak van ondersteuningsnoden. 
6. Randvoorwaarden. 
7. Differentiatie XL. 





Opstapje



Even overleggen.

● Geef één geslaagd differentiatie-voorbeeld uit je eigen les. 
● Leg uit welke randvoorwaarden belangrijk zijn om dit te laten slagen. 



1. Basistoolkit aan inzichten



(1) De vergeetcurve is onverbiddelijk… 



(2) want ons werkgeheugen is beperkt…









(3) en vraagt om herhaling, afwisseling en spreiding. 





2. Belang van 
doelgericht onderwijs





● altijd voor jezelf 
● waar relevant ook voor leerlingen
● of leerling kiest eigen doel 

(Bijvoorbeeld in project: ik ga een 
game leren ontwerpen)



WIS LPD 15 De leerlingen bepalen de grootste gemeenschappelijke deler en het 
kleinste gemeenschappelijke veelvoud van natuurlijke getallen. 

Les 1. Je kan de grootste gemeenschappelijke deler bepalen. 

Kennen Kunnen Doen 

Je kan uitleggen wat de 
grootste gemeenschappelijk 
deler is. 

Je kan zelf de GGD bepalen. Je maakt de volgende 
oefeningen:

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6



● mindmap
● braindump
● korte kwis
● wisbordjes
● bekend - benieuwd - bewaard
● tweegesprek
● …



● door jou
● door analyse van een goed voorbeeld
● aan de hand van een filmpje met 

begripsvragen
● …



● Dummie
● aan de hand van coöperatieve 

werkvormen



● zo veel en zo snel mogelijk, met 
ingrijpen van zodra dat nodig blijkt



● belang van feedback
○ eerst klassikaal
○ dan persoonlijk



Mondelinge feedback in de les

1. Rondgaan bij groepswerk tijdens de les. 
2. 3 kolommen op bord. 

3. Leerlingen denken voor zichzelf na: welke feedback is voor mij relevant? 
(eventueel laten overnemen in cursus)

4. Verderzetten van de opdracht. 

5. Eventueel herhalen. 

Dit heb ik gehoord en was goed. Dit was naast de kwestie. Dit was fout. 





geïnspireerd op prof. Daniël Muijs



Ook bij zelfsturend werken

… opletten voor overbelasting werkgeheugen door veel planwerk. 

… belang van aanleren: plannen, monitoren, evalueren. 

● ook zelfsturing is leerstof! 
● ook hier kunnen leerlingen stevig in verschillen (en kan differentiatie nodig zijn).

… zie je veel problemen bij zelfgestuurd leren? 

● laat hen hierop oefenen binnen een leerstof-onderdeel waarin ze de basis goed 
beheersen -> werkgeheugen kan zich focussen op de metacognitie. 





3. Differentiatie - competenties







DIFFERENTIATIE IS…
Het (h)erkennen van verschillen onder leerlingen en er consequent op inspelen. 

Vertrekkend vanuit het groeiproces van elke leerling. 

Differentiatie stelt het belang van leren voorop in de schoolorganisatie. 

Met als doel:
● Grotere motivatie
● Grotere leerwinst
● Grotere efficiëntie 



Convergente differentiatie: 

zoveel mogelijk leerweg SAMEN afleggen
Divergente differentatie: 
eerder APARTE leerwegen



Inspelen op...





Waarop kan je differentiëren? 

● pre-teaching
● verlengde instructie
● meersporenmodel
● basisoefeningen en 

uitbreidingsoefeningen
● coöperatieve werkvormen: leerlingen 

met verschillende beheersingsniveaus 
laten samenwerken

● …



DENKEN – DELEN - UITWISSELEN

FASE 1

FASE 1 • Schrijf de 5 belangrijkste zaken op die jij hebt onthouden uit de vorige les.. 
• Welke 3 stappen pas je toe om breuken te vermenigvuldigen

FASE 2 • Buur A vertelt, buur B luistert. 
• Buur B vertet, buur A luistert. 
• Waar zitten de verschillen? Zoek het juiste antwoord op. 

FASE 3 • Deel met 4. 
• Vergelijk met de oplossing op bord. 



BEKEND – BENIEUWD - BEWAARD

BEKEND BENIEUWD BEWAARD

• Dit weet ik al! • Dit kom ik graag te weten. • Op het einde: deze 5 zaken 
ga ik zeker onthouden. 

Begin volgende les:
• Noteer de 5 zaken die je zeker ging onthouden. 
• Controleer, vul aan. 



1. Denken - delen - uitwisselen

2. Zoek de valse

3. Driestappeninterview

4. Binnen-buitenkring

5. Vraag & ruil

6. Mix-tweetal-gesprek

7. Legpuzzel / expertenwerk

8. Flitskaarten

9. Genummerde hoofden

9 DIDACTISCHE STRUCTUREN
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https://docs.google.com/document/d/1gwufs1bru34ZHRQzZJTwveFYYKEc7MXiD6aNYS5ysQ
Y/edit 

https://docs.google.com/document/d/1gwufs1bru34ZHRQzZJTwveFYYKEc7MXiD6aNYS5ysQY/edit
https://docs.google.com/document/d/1gwufs1bru34ZHRQzZJTwveFYYKEc7MXiD6aNYS5ysQY/edit




de tweetraps-toets

Josfien Demey



Er zijn niet enkel cognitieve competenties





- werken met rollen (bij groepswerk bv)

- coöperatieve structuren (met  focus op groei 
in sociale & communicatieve vaardigheden)

- LL als hulpleraar of coach

- peerfeedback

- LL stellen zelf groepen (duo, quattro, …) 
samen voor een opdracht op basis van hun 
kwaliteiten

- als expert iets brengen voor leerlingen uit de 
jongere jaren (EHBO, proeven van de 
studierichting, mentor/bemiddelaar, …)

- …

Verschil in sociale competenties



Peer supporter of hulpleraar







4. Differentiatie - voorkeuren





Waarop kan je differentiëren? 

● leerlingen laten kiezen hoé ze te werk 
gaan (alleen of per 2…)

● leerlingen laten kiezen waarin ze zich 
verdiepen (bijvoorbeeld bij eindwerk)

● …



Vijf keer kiezen:

1. of ik de verlengde instructie volg, of niet.
2. hoe ik mijn leerresultaten presenteer.
3. of ik in duo dan wel alleen werk.
4. welk deel van de toets ik maak.
5. wanneer ik mijn evaluatie-opdracht doe.



Jokers inzetten





5. Differentiatie - 
ondersteuningsnoden





Waarop kan je differentiëren? 
● REDICODI’S

● Tempovariatie

● Time-outzone

● Woordenlijsten

● Stappenplannen

● Laptop ipv schrijven, rekenmachine

● Hulp van een medeleerling

● Voorlezen van vragen

● Schrijkaders/tussenvragen

● Apps (de/het, …)

● Spreiding van evaluatie

● Hulp op vraag/maat (bv. Feedbackgesprekken)

● Notities van medeleerlingen

● Modellen

● …





Begrijpend luisteren op eigen tempo (http://tablio.eu/nl)

http://tablio.eu/nl/gp12



Is het de of het?, een wetenschappelijke rekenmachine, oefenen met blinde kaarten, anatomie leren, fysica 
leren,  apps met een meerwaarde voor mensen met autisme, Wiskunde apps, nog meer Wiskunde apps,  
luisterend lezen, …

Overzichtje van Klascement en Onderwijstools

Apps

https://itunes.apple.com/be/app/de-het/id548051159?l=nl&mt=8
https://www.kalkules.com/
https://online.seterra.com/nl
http://anatomylearning.com/en/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpha.physics
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpha.physics
http://www.apps-autisme.be/
https://www.geogebra.org/?lang=nl
https://www.bookwidgets.com/blog/2019/02/how-these-20-math-tools-can-make-your-lessons-more-exciting
http://www.anderslezen.be/showHomepage.action;jsessionid=336AF30F675CD98941BFDB365DAE4045
http://www.anderslezen.be/showHomepage.action;jsessionid=336AF30F675CD98941BFDB365DAE4045
https://www.klascement.net/apps/lesmateriaal/?q=apps
http://https//www.onderwijstools.be




6. Randvoorwaarden



Begeleidingstraject Don Bosco Wilrijk





7. Differentiatie XL



Ready for take off?

















Voorbeeld 1



Voorbeeld 2



Voorbeeld 3





Na de pauze…

… graag plaatsnemen naast mensen die je nog niet kent. 



Graag een voorbeeld aanleveren voor 
ons boek? 





Bergen verzetten als team
Jan Royackers



Doelen

● Je bent overtuigd van de grote meerwaarde die jij hebt in het leerproces van de 
leerlingen. 

● Je weet welke mindset daartoe bijdraagt. 
● Je weet wat self efficacy en collective teacher efficacy is. 
● Je hebt concrete eerste stappen voor ogen die jij kan zetten om je eigen efficacy te 

verhogen. 
● Je hebt concrete eerste stappen voor ogen die je kan zetten om de collective teacher 

efficacy in je team te verhogen. 



Programma

1. Je klas als krachtige leeromgeving. 
2. Het ijsbergmodel.
3. Kijken naar verschil. 
4. Zelfeffectiviteit.
5. Collectieve leraren-effectiviteit. 



Opstapje



Uitwisselen

● Van welke leerkracht heb je vroeger het meest bijgeleerd? 
● Hoe verklaar je dat? 



1. Je klas als krachtige 
leeromgeving



Iedereen op een gelijkwaardige manier aan bod…

Brophy et al.  2004

● wachttijd

● antwoord na een foutief antwoord

● bekrachtiging

● klassikale vragen

● aandacht en interactie 

● vragen voor leerling-antwoorden 

● plaats in de klas

● aantal oefenkansen in functie van 

beheersingsniveau 

● vervollediging van taak

● klassikale en persoonlijke interactie 

● scoren van toetsen

● vriendelijkheid van interacties

● feedback

● oogcontact en non-verbale 

communicatie

● instructie 

● instructiemethode



2. Het ijsbergmodel









● Hoe zou jij jezelf omschrijven als leerkracht in een aantal kernwoorden? 
● Waar sta jij voor als leerkracht? 





● Welke zaken (mensen, personen, ideeën) hebben jou als leerkracht het 
meest gevormd? 





● Waar liggen je persoonlijke onderwijsambities? 
● Hoe ziet het ideale onderwijs eruit voor jou? 
● Wat wil jij daarin betekenen? 





Eigen onderwijsvisie en onderwijszelfbeeld

● Hoe zien ze eruit? 

● Welke zaken hebben er invloed op? 

● Wil ik wel dat die er invloed op hebben? 



5 grote leertheorieën

BEHAVIORISME

Stimulus A leidt tot gedrag B. 

Hond - zit - koekje. 



COGNITIVISME

Hoe werkt ons brein? 
Hoe zorgen we er dan voor dat zoveel mogelijk informatie opgenomen wordt tot kennis? 



CONSTRUCTIVISME

Door samen te werken ontstaan nieuwe inzichten en nieuwe betekenissen. 



CONSTRUCTIONISME

Leren moet leiden tot creatie, dat is de hoogste vorm van beheersing. 



CONNECTIVISME

Mijn netwerk IS mijn kennis. 



Eigen onderwijsvisie

● Hoe ziet voor jou “ideaal onderwijs” eruit? 

● Welke zaken hebben invloed op dat beeld? 

● Wil ik wel dat die er invloed op hebben? 



3. Kijken naar verschil 



Leerlingen



Laat je niet leiden door veronderstellingen, want…

● We hebben veel vaker lagere verwachtingen hebben t.o.v. leerlingen met een 
diagnostisch label dan hogere… (Woodstock & Vialle 2011)

… tenzij we hoge verwachtingen 
hanteren voor àlle leerlingen. 



Laat je niet leiden door veronderstellingen, want…

● We hanteren lagere verwachtingen ten opzichte van leerlingen met een andere 

etniciteit, wanneer we negatief denken over deze etniciteit… (van den Bergh et al. 2010)

… tenzij we hoge verwachtingen 
hanteren voor àlle leerlingen. 



Laat je niet leiden door veronderstellingen, want…

● We hanteren lage verwachtingen t.o.v. leerlingen met lage SES-kenmerken… (Sorhagen, 

2013)

… tenzij we hoge verwachtingen 
hanteren voor àlle leerlingen. 



Laat je niet leiden door veronderstellingen, want…

● We hanteren hogere verwachtingen voor jongens voor wetenschappen, en hogere 

verwachtingen voor meisjes voor lezen… (Dusek & Joseph, 1985)

… tenzij we hoge verwachtingen 
hanteren voor àlle leerlingen. 



Ook onderzocht…

fysieke aantrekkelijkheid eerste indruk kan beïnvloeden, maar verwachtingen worden snel 
bijgesteld. 

Dusek & Joseph, 1985

taalbeheersing zelfde taalbeheersingsniveau als leerkracht -> vaak hogere 
verwachtingen. 

Cazden, 1988

jongere leeftijd hogere verwachtingen voor jongere leerlingen Kuklinski & Weinstein, 
2001

sociale vaardigheden hogere sociale vaardigheden = sneller overschat Keogh, 2000

zelfde achtergrond als 
leerkracht 

zelfde achtergrond = hogere verwachtingen Taylor, 2001

namen vreemde namen of namen met onaangename herinneringen = lagere 
verwachtingen

Vail, 2005

broers en zussen invloed wisselend Jussin et al., 1998





4. Zelfeffectiviteit



Zelf-effectiviteit is…

… de mate waarin we onszelf als leerkracht in staat 
achten om al onze leerlingen zo ver mogelijk te 
krijgen. 

naar Albert Bandura 



Leerkrachten met een hoge zelf-effectiviteit…

Zichtbaar in de klas

● daadkrachtiger
● didactisch bewuster
● rustig en optimistisch voor de klas
● duidelijk afsprakenkader en consequenties indien 

afspraak niet wordt nageleefd



Leerkrachten met een hoge zelf-effectiviteit…

Achter de schermen

● nemen evaluaties van leerlingen als eigen 
leerkans

● samenwerking met collega’s als norm
● hulp vragen zonder schroom
● grotere positieve betrokkenheid op 

schoolgebeuren

 



Hoe stimuleren? 

1. Succeservaringen
2. Modelleren
3. Verbaal stimuleren en aanmoedigen
4. Lichamelijk en emotioneel welzijn

 



Er is differentiëren en differentiëren…

“Ik doe het omdat het moet”.
“Ja, ik pas werkvormen toe”.
“De inspectie zegt dat het moet”. 
“Allez ja dan he”. 

“Ik wil elke leerling zo ver mogelijk krijgen”.
“Ik ben mee verantwoordelijk voor de resultaten van 
mijn leerlingen”.
“Ik duld geen stilstand in leerresultaten”.

Lage(re) leeruitkomst Hoge(re) leeruitkomst 

Low expactation teacher High expectation teacher 



Een “high expectation teacher”

Groeperingsvormen wisselend, zeker niet enkel op niveau

Inhouden hoge minimumlat, want basiskennis is belangrijk

Geloof in intelligentie evolueert, goed onderwijs = hoger IQ!

Motivatie geen competitie, wel samenwerking waar relevant 

Leerkrachtenrol steeds toewerken naar zelfsturing 

Klasklimaat ontspannen, aangenaam









5. Collectieve leraren-effectiviteit
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Waarom? 

Waarom samenwerking 
belangrijk is…



Collective teacher efficacy

Collective Teacher Efficacy (CTE) is defined as a staff's shared belief that 
through their collective action, they can positively influence student 
outcomes, including those who are disengaged or disadvantaged (Hattie, 
2016).

https://visible-learning.org/2018/03/collective-teacher-efficacy-hattie/ 

https://visible-learning.org/2018/03/collective-teacher-efficacy-hattie/
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Hoe? 

Hoe kunnen scholen zich 
organiseren om het leren te 
faciliteren via (vak-)groepen? 



Hoe merk je dat? 

● Het team moedigt elkaar aan. 
● Overleg over leraren (formeel en informeel) is vooral gefocust op zo goed mogelijk 

lesgeven. 
● Leraren zijn niet bevreesd om collega’s toe te laten in hun eigen les. 
● Leraren vragen schroomloos hulp aan elkaar en bieden hulp aan waar ze een 

meerwaarde kunnen bieden. 
● Het team overlegt efficiënt. Aan het einde van de vergadering staat het verder dan 

ervoor. 
● Overleg doet ertoe: het versterkt de leraren in hun klaspraktijk. 
● We stellen ons samen onderzoekend op: Wat werkt? Wat niet? Wat kunnen we 

verbeteren? Wat hebben we daartoe nodig? 
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“Samen leren van leraren versterken om het leren 
van onze leerlingen te ondersteunen”. 
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Mate waarin onze scholen lerend zijn

Sowieso wordt er veel geleerd op onze scholen.

de vraag hier:

In welke mate zijn onze scholen zelf lerend? 
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Hoe herken je het samen leren?

▪ intervisie 

▪ groepscoaching 

▪ klasbezoeken bij collega’s 

▪ co-teaching 

▪ schaduwdag 

▪ DIY pedagogische studiedag 

▪ mentorschap

▪ inspiratiewand in leraarskamer

▪ projectgroepen

▪ vorming op maat/vraag van de 
school

▪ ervaringsuitwisseling

▪ feedbacksessies met leerlingen

▪ lerend netwerk

▪ individuele lectuur

▪ onderwijskundige leesgroep 

▪ actief-samen-reflecteren op 
ervaringen

▪ cocreatiesessie rond complexe 
uitdaging

▪ lesson study  

▪ vakgroepen die over de essentie 
gaan
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Eerst organisatieprincipes, dan organisatievormen. 
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Organisatieprincipes 

● We willen dat vakleerkrachten hun didactiek 
verdiepen (kwaliteitsvollere lessen, toetsen, 
examens…)

● We willen dat leerkrachten vakoverstijgende 
projecten uitwerken waarbij leerstof in nieuwe 
contexten ingezet dient te worden. 

● We willen dat leerkrachten van eenzelfde 
vakdomein efficiënt materiaal uitwisselen.

● …
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Organisatievormen

(Kleine school/

graad)
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Per graad?

Graadoverstijgend?

Afwisselend?

Hoe bewaak je 

afstemming?  
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Multidisciplinaire teams:

● samen verantwoordelijk voor leerplanrealisatie
● breed kijken, in projecten in plaats van vakken
● waken over diepgang in vakken



144

https://www.klasse.be/172101/vakgroep-vloek-of-zegen/ 

https://www.klasse.be/172101/vakgroep-vloek-of-zegen/
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Wat? 

Wat staat ons dan te doen?





High Impact teaming: mindset (1)

“ Het team is nooit het doel op zich. De 
bestaansreden van het team ligt niet in het 
team, maar erbuiten” ( Frankl. V.E.)  





High Impact teaming: mindset (1) 

4 doelen voor ogen: 

1. Resultaten
2. Duurzaamheid
3. Acceptatie
4. Essentie 





High Impact teaming: 3 groepen variabelen     

✓ VISIONING helpt  de bemanning om gedeelde visie te 
ontwikkelen ( richting, route, energie)

✓ ORGANIZING zorgt ervoor dat de boot zo efficiënt mogelijk 
vaart 

✓ SAFE TEAMING zorgt ervoor dat bemanning zich veilig voelt 



High Impact teaming: 3 groepen variabelen 

✓ cruciaal in dit verhaal: 

- de bemanning  (individuele impact)
- het water waarin gevaren wordt ( context van 

het team)  








