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DOELEN

Aan het einde van deze bijeenkomst

1. hebben jullie (opnieuw) kennis gemaakt met verschillende 

manieren om te differentiëren in de les

2. kunnen jullie de opzet van een keuzebord/-menu beschrijven



GEEF HEN KEUZES

We vinden het allemaal leuk om te denken dat iets door ons is bedacht. En 
kinderen zijn niet anders.

Door leerlingen een keuze te bieden, geef je hen het gevoel dat ze er iets over 
te zeggen hebben. “Wil je A of B doen?” is heel wat beter dan: “Vandaag 
moet je A doen.”

Als je wilt dat ze A doen, geef hun dan ook de keuze voor B maar maak die 
onaantrekkelijk.

Ook dit is een tactiek van verkopers, een die een beperking van de keuze 
wordt genoemd. De verkoper vraagt niet of u de auto wel wilt kopen, maar: 
”Wilt u uw nieuwe auto in het rood of in het blauw?”



DOCENT ALS PROFESSIONAL: 
ONTWIKKELMODEL DOCENT              

http://quizizz.com/


PROGRAMMA 75 MINUTEN

Voorstellen en oriëntatie

- Wat is differentiatie?

- Welke vormen van differentiatie zijn er en hoe zien die eruit in de praktijk?

Keuzeborden

Iedereen aan de slag met een keuzebord/-menu





ORIËNTATIE: WAT IS MOTIVATIE?



MOTIVEREN VS INSPIREREN

• Het is niet mogelijk om anderen (dus ook leerlingen) te 

motiveren, dat is zijn eigen proces en besluit

• Je kunt wel een motiverende leeromgeving creëren waarmee je 

de motivatie bij de leerling oproept

10



COMPETENTIE

Ik kan het

RELATIE

Ik hoor erbij

AUTONOMIE

Ik kan het zelf 

bepalen 

Basisbehoeften van Deci en Ryan



• Concrete voorbeelden

• Meer praktijk / proefjes

• Spelletjes / games

• Even kunnen lopen / bewegen

• Ook theorie (als nodig)

• Betrekken op wat er nu speelt

• Laat ons kiezen waar mogelijk

• Vragen stellen aan lln zonder vinger op te steken

• Gebruik moderne leermiddelen

• Wees enthousiast en

• Vrolijk ☺ en

• Vriendelijk

• Geef fouten toe

• Leer ons beter kennen

• Actief zijn

• Humor en lol

• Leg me uit wat ik ermee kan



WAAROM DIFFERENTIËREN?

B'dact Klikken om tekst toe te voegen



WAAROM DIFFERENTIËREN?

Jullie krijgen allemaal dezelfde opdracht, want anders is het niet eerlijk: 

klim in de boom en pluk zoveel mogelijk kokosnoten!



WAAROM DIFFERENTIËREN?
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WAAROM DIFFERENTIËREN?



WAT IS DIFFERENTIËREN?

B'dact Klikken om tekst toe te voegen



DIFFERENTIËREN IS MOEILIJK? ☺



WAT IS DIFFERENTIËREN ?

• Differentiëren is het bewust, doelgericht aanbrengen van 

verschillen in instructie, verwerking en leertijd binnen een 

(heterogene) groep of klas studenten, op basis van onder andere 

hun prestaties, niveau, leervoorkeur, instructiebehoefte, 

interesse, motivatie en tempo.

(Naar: dr. G.J. Reezigt, 1999) 



CONVERGENTE DIFFERENTIATIE



VORMEN VAN DIFFERENTIATIE

• (1) In instructie

• (2) In verwerking

• Beheersingsniveau

• Interesse

• Leervoorkeur

• (3) In leertijd

• Tempodifferentiatie

• Preteaching

• Flipping the Classroom

• Remedial teaching



Manieren om te differentiëren

1. Ik stel doelbewust vragen van verschillende complexiteit aan leerlingen van verschillende 

niveaus.

2. Na de klassikale instructie geef ik een groepje leerlingen extra uitleg, voordat zij aan het werk 

gaan.

3. Ik geef leerlingen keuzes in de te maken opdrachten of ik laat hen zelf het onderwerp van een 

opdracht kiezen.

4. Nadat de basisstof behandeld is, geef ik leerlingen die dat nodig hebben herhalingsopdrachten 

en andere studenten verdiepingsopdrachten.

5. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende werkvormen om met de leerstof aan de slag te gaan.

6. Ik gebruik instructiefilmpjes die leerlingen voor de les bekijken.

7. Ik geef leerlingen de mogelijkheid om op verschillende punten in de lesstof te beginnen, naar 

gelang hun voorkennis.

8. Ik maak gebruik van de kwaliteiten van leerlingen bij het verdelen van taken of rollen, bij 

groepswerk.

9. Leerlingen die de stof al beheersen, kunnen er voor kiezen mijn instructie niet te volgen.



DIFFERENTIATIE IN INSTRUCTIE

Sommige studenten krijgen meer instructie, andere minder.

Voorwaarden:

• Er is ruimte in je les voor extra begeleiding en verlengde 

instructie.

• Studenten kunnen zelfstandig werken.



DIFFERENTIATIE IN VERWERKING

• 3 verschillen tussen studenten: niveau (voorkennis), interesse en leervoorkeuren

• 3 manieren om hiermee om te gaan in de leerstof en verwerking:

• Inhoud

• Werkvorm

• Opbrengst



DIFFERENTIATIE IN LEERTIJD

• 1. Tempodifferentiatie

• Niet alle studenten hoeven dezelfde hoeveelheid opdrachten te maken. sommige meer en andere 

minder.

• 2. Preteaching

• Huiswerk = voorwerk. Studenten die extra leertijd nodig hebben vooraf basisstof thuis laten 

doornemen (Flipping the Classroom).



DIFFERENTIËREN NAAR LEERVOORKEUR: 
KOLB

L E E R V O O R K E U R  ( K O L B ) K O L B B I J  S C H R I J V E N

• Doener: meteen aan de slag met schrijven

• Dromer: eerst nadenken over het maken 
van een schrijfproduct

• Denker: op zoek naar een passend 
stappenplan

• Beslisser: kijken naar de aanpak van het 
schrijven door een rolmodel
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MEERVOUDIGE INTELLIGENTIES (GARDNER)
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LEERVOORKEUREN RUIJTERS
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LEERVOORKEUREN VAN MANON RUYTERS

• Voorkeur voor de context waarin je leert:

1. Kunst afkijken

2. Participeren

3. Kennis verwerven

4. Oefenen 

5. Ontdekken



VOORWAARDEN VOOR DIFFERENTIATIE 

1. Leraar= goede pedagoog en didacticus

• Pedagoog= orde in veilige leeromgeving, is model v.w.b. regels

• Didacticus= kennis van vak en kunnen overbrengen op juiste niveau

2. Klassenmanagement 
• Klasseninrichting, denk aan: instructietafel, werkhoeken, vormen van groepen, 

bereikbaarheid van materiaal, looproutes.

• Zelfstandig werken, denk aan: uitgestelde aandacht, passende opdrachten, 

keuzemogelijkheden, beschikbaarheid van materiaal

• Gedrag van de leraar: observeren, voortgang bijhouden, gesprekken met studenten, 

staat model voor de studenten

3. Samenwerking met collega’s
• Nakomen van gemaakte onderlinge afspraken

• Visie op differentiëren

• Maken van opdrachten op verschillende niveaus

• Uitwisselen, lesobservaties, nabespreken, bijstellen enz.
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KEUZEMOGELIJKHEDEN

B ' D A C T K L I K K E N  O M  T E K S T  T O E  T E  

V O E G E N



VOORBEELD: 
VOORBEREIDING OP EEN TOETS

Begin van de les: iedereen maakt een formatief toetsje om zichtbaar te maken wat je al 

kent en wat je nog moet leren.

Daarna de keuze:

• Maak een samenvatting

• Bekijk instructiefilmpjes

• Maak een mindmap

• Maak een spiekbriefje



VOORBEELD: VERWERKING VAN EEN TEKST

Leerlingen konden kiezen uit drie 

opdrachten, waarvan ze er twee 

moesten maken:

• Maak alle opdrachten van de tekst

• Maak een storyboard over de tekst

• Maak een spel over belangrijke uit de 

tekst, inclusief spelregels

• Geef een presentatie over de inhoud van 

de tekst en neem die op



VOORBEELD: KEUZEOPDRACHT ENGELS
OEFENEN MET WOORDEN EN ZINNEN



KEUZEMENU FRANS



KEUZEMENU ENGELS (HENK ABDALA 

STERRENCOLLEGE)



KEUZEBORD: VOORBEELD ENGELS
BLAUW = DENKER, GEEL = DROMER, ROOD = DOENER, PAARS = 
BESLISSER
[MARJOLEIN VAN WONDERGEM]



KEUZEBORD ENGELS (PINTEREST)



OPDRACHT: E-MAIL SCHRIJVEN

Voorkeur Dromer Denker Doener Beslisser

Fase 1 Onderzoek hoe 
persoonlijke e-
mails eruit zien. 
Maak een 
opbouw van een 
e-mail.

Maak een plan 
voor het schrijven 
van een 
persoonlijke e-
mail.

Schrijf een 
persoonlijke e-
mail.

Uitleg volgen 
over schrijven
van een 
persoonlijke e-
mail.

Fase 2 Vergelijk je 
stappenplan met 
het stappenplan 
van de docent.

Vergelijk je plan 
met de 
uitleg(film) van je 
docent. 

Beschrijf de 
gevolgde 
stappen.

E-mail schrijven.

Fase 3 E-mail schrijven. E-mail schrijven. Tussentijdse 
feedback van 
docent of 
medeleerlingen. 
Verbeter je 
product.

Tussentijdse 
begeleiding van 
docent of 
medeleerlingen. 

Fase 4 Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.

Presenteer en 

ontvang feedback 

op het resultaat.





RAFT
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/ULAMB/DIFFERENTIATED-INSTRUCTION-

STRATEGY-RAFT

Role Audience Format Topic Profile 

Pilgrim relatives in England letter the first winter 

Myles Standish male pilgrims old 

enough to defend 

the colony 

map of settlement defending the 

settlement 

John Carver future generations diary establishing and 

maintaining law and 

order 

Squanto other members of 

his tribe 

oral report of 

observations (audio 

recording) 

settlers (physical 

characteristics, ways 

of life, daily 

routines) 

Journalist newspaper 

subscriber 

newspaper article the landing of the 

Mayflower 

 

http://www.slideshare.net/ulamb/differentiated-instruction-strategy-raft


VOORBEELD: RAFT
ROLE 

(wie ben je) 

AUDIENCE  

(voor/aan wie schrijf 

je) 

FORMAT 

(wat voor soort tekst is 

het) 

TOPIC 

(waar gaat het over) 

Dutch tourist in India  Readers of health 

magazine / 

newspaper            

 

Holiday card  Your vacation in India 

 

Tour guide  Family in NL  Tourist’s brochure 

  

Being a teenager in 

India  

Teenager in India  Dutch tourists in 

India  

Letter  Places to visit in India

 

Health journalist in India  

 

Teenagers in NL 

 

Newspaper article 

  

Healthy habits of 

teenagers in India  

 

 

De sterretjes staan voor het niveau: 

 Lekker bezig!    

  Zo, je durft!   

  Toppertje!   

 Geniaal!   

[bron: Jessica Bakker]



KEUZEBORD LEESVAARDIGHEID 
(TOMLINSON)

Keuzebord Leesvaardigheid 4 VWO 
 

 

De teksten hebben een niveauverschil: *  gemakkelijk-** gemiddeld-*** moeilijk 

 

Je moet in totaal 5 ***** verzameld hebben  Je moet per tekst een andere verwerking hebben 

 

Inleveren uiterlijk op 6 november 20.. 

 

 

Lees de tekst       Maak er….van (in het Nederlands)   Verwerking 

A *

Klassenziel Popstar und dann? S. 48 und 49 

1 de vragen en opdrachten  

2 een kort nieuwsbericht 

3 een woordweb

4 een mindmap

5 een blog

6 een Storyboard

7 indeling van hoofd- en bijzaken

8 een opgenomen mondelinge presentatie

Inleveren bij de docent. Paraaf voor voldoende 

verwerkt.

B **

Arzt im Krankenhaus Traumberuf oder Alptraum?  S.49

idem idem

C **

Ganz viel Tinte im Blut S. 50

idem idem

D *

Modedesigner mit 16    S. 51

idem idem

E ***

Literatur: Augenblicke S. 46 und 47

idem idem

Uit: Trabi Tour

eerste druk

eerste oplage, 2012

4VWO Textbuch und Aufgabenbuch



WAHLBRETT/MENÜ (TOMLINSON)

Menü ‘Zeit zum Feiern’ Salzgitter heute  Kapitel 12                  3vmbo-kgt 

 

Die Schüler bekommen, neben den Aufgaben im Buch die vom Lehrer/von der Lehrerin gewählt wurden, die Wahl aus Übungen die man als 

Differenzierungsmöglichkeit einsetzen kann (Interesse, Niveau, Verarbeitungsunterschiede. Lernzeit) 

Die Schüler bekommen dieses Angebot in der Form eines Menüs. 

Aan de leerling: 

Je vindt hier een menu met daarin allerlei keuzemogelijkheden. Je moet uit elk deel van het menu telkens opdrachten maken met een totaal van 3 

sterren. Op [datum] moet alles klaar zijn en wordt het resultaat verwerkt. 

De opdrachten hebben sterren met betrekking tot de moeilijkheid. 1   is gemakkelijk, 2  is normaal 3 is moeilijk 

 

 

Vorspeise Hauptspeise Nachspeise 
Lees de teksten op blz. 22 ‘Wo geht man in 
Bochum tanzen?’en maak de opdrachten 5-7 in 
je werkboek.                                                                          

 

Die Stimmung war bombig! 
Open je Textbuch op blz. 24. Luister naar de 
gesprekjes en de zinnen van ‘Sprich dich aus!’en 
‘Wie sag’ich es? En lees ze mee. 

Doe opdrachten 10 a,b en c.  
Speel het gesprek voor je docent. 

Karnevalseinladung! Maak oefening 20a uit je 

werkboek.  

Lees de tekst op blz. 28 ‘Karneval, was ist das 
eigentlich’ en maak de opdrachten 18-20 in je 

werkboek.  

Die Stimmung war bombig! 
Open je Textbuch op blz. 24. Luister naar de 
gesprekjes en de zinnen van ‘Sprich dich aus!’en 
‘Wie sag’ich es? En lees ze mee. 

Doe opdracht 10 d.  
Neem het gesprek op. 

Karnevalseinladung! Maak oefening 20b Uit je 

werkboek.  

Lees de tekst op blz. 29 ‘Wie komme ich am 
Türsteher vorbei?’en maak de opdrachten 21-22 
in je werkboek. 
     

 

Die Stimmung war bombig! 
Open je Textbuch op blz. 24. Luister naar de 
gesprekjes en de zinnen van ‘Sprich dich aus!’en 
‘Wie sag’ich es? En lees ze mee. 
Doe opdracht 10 d.  
Maak er een stripverhaal van of een tekenfilmpje 

met Powtoon.  

Jetzt mal Film! Doe oefening 24 uit je werkboek

 
 



WAHLBRETT
GANZES KAPITEL (SJOERD SCHOUW GRAAF 

ENGELBRECHT COLLEGE)
HTTP://WWW.SLIDESHARE.NET/ULAMB/DIFFERENTIATED-INSTRUCTION-STRATEGY-RAFT

http://www.slideshare.net/ulamb/differentiated-instruction-strategy-raft


INGREDIËNTEN VOOR EEN KEUZE-BORD/-MENU

• keuzemogelijkheden

• Tempodifferentiatie

• Niveaudifferentiatie (***/    )

• Aansluiten bij verschillen in interesse

• Aansluiten bij verschillende leervoorkeuren, verschillende 
verwerkingsvormen,  verschiedene [Mindmap, Woordweb, Blog, 
Vlog, Nieuwsbericht, Powtoon…]

• Minimum aangeven



Carel van der Burg

B’dact

Eikenlaan 45

4194TN Meteren

carelvanderburg@outlook.com

06 55138482
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