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Voorwoord 
 
Mijn naam is Sanneke Kerklaan. Ik ben getrouwd met Frans en moeder van twee 

puberdochters. Ik werk op het Mollerlyceum te Bergen op Zoom als docent muziek, 

brugklasmentor, leerlingbegeleider bij faalangst en vertrouwenspersoon. Daarnaast ben 

ik als beleids- en kwaliteitsmedewerker betrokken bij diverse (onderwijs)ontwikkelingen 

binnen de school. 

 

In schooljaar 2012 - 2013 deed ik in het kader van mijn Master SEN opleiding 

praktijkgericht onderzoek naar de competenties die docenten nodig hebben voor het 

bieden van Passend Onderwijs. Eén van die competenties is het kunnen omgaan met 

verschillen tussen leerlingen. De resultaten uit dat onderzoek waren de aanleiding tot 

vervolgonderzoek naar specifiek deze competentie.   

 

Het onderzoek dat nu voor u ligt had niet tot stand kunnen komen zonder de hulp van 

een groot aantal mensen die ik hierbij graag wil bedanken. 

 

 Mijn collega’s van het Mollerlyceum bij wie ik in de lessen mocht komen kijken; 

 De leerlingen die wilden meewerken aan de interviews; 

 Kitty Leuverink en Rian Aarts voor de begeleiding vanuit de AOS; 

 Maurice van de Lisdonk, directeur van het Mollerlyceum, voor het vertrouwen en 

de feedback; 

 Frans van der Knaap, mijn echtgenoot, voor de aanmoediging, het veelvuldig 

meelezen en de feedback. 

 

 
 
Sanneke Kerklaan 

Kloetinge, mei 2014 

 

 
 

 
 

 

 

‘Kinderen hebben, teneinde gelijke kansen te krijgen zich naar hun mogelijkheden en 

talenten te ontplooien, recht op ongelijke behandeling in opvoeding en onderwijs’ 

(Diekstra, 2003). 
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Samenvatting 
 
Onderwijs heeft als doel leerlingen hun talenten te laten benutten zodat ze het niveau 

kunnen behalen dat bij hen past. Maar leerlingen verschillen van elkaar. Om het beste uit 

iedere leerling te halen is het van groot belang dat docenten rekening houden met die 

verschillen.  

 

Het rendement in de onderbouw van het Mollerlyceum is dalend. Mogelijk houden 

docenten te weinig rekening met verschillen, waardoor leerlingen onvoldoende worden 

uitgedaagd.  

 

De hoofdvraag in dit onderzoek luidt: Op welke wijze houden docenten in de onderbouw 

van het Mollerlyceum rekening met verschillen tussen leerlingen, zijn deze werkwijzen 

herkenbaar voor de leerlingen en zo ja, hoe kwalificeren zij deze werkwijzen?  

 

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van lesobservaties en interviews met leerlingen. 

Na het verwerken van de resultaten kan geconcludeerd worden dat docenten in de 

onderbouw over het algemeen in hun werkwijzen niet expliciet rekening houden met 

verschillen tussen leerlingen. Deze conclusie wordt door de leerlingen bevestigd.  

 

Aanbevelingen: Formuleer een heldere visie op differentiatie binnen de school, organiseer 

een teamtraining en plan vervolgonderzoek. Tot slot: luister naar leerlingen om te weten 

wat ze nodig hebben. Omgaan met verschillen heeft pas echt kans van slagen, wanneer 

docenten investeren in een goede relatie met hun leerlingen! 
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Hoofdstuk 1 
Probleemverkenning en onderzoeksvraag 

 

1.1 Probleemsituatie 

Door de invoering van Passend Onderwijs staat het omgaan met verschillen momenteel 

weer hoog op de agenda. Passend Onderwijs dient kansen te bieden aan alle leerlingen 

om zich optimaal te ontwikkelen (www.passendonderwijs.nl). Het beeld van Passend 

Onderwijs is in eerste instantie de aandacht voor de leerlingen met specifieke onderwijs- 

en ondersteuningsbehoeften. In feite is Passend Onderwijs niets meer, maar ook niets 

minder dan goed onderwijs voor alle leerlingen. Goed onderwijs doet recht aan 

verschillen tussen leerlingen, simpelweg omdat leerlingen nu eenmaal niet allemaal 

hetzelfde zijn.  

 

Uit verschillende landelijke onderzoeken (o.a. APS, 2011) blijkt dat veel docenten het 

moeilijk vinden om adequaat om te gaan met verschillen tussen leerlingen. Uit het 

onderwijsverslag 2012/2013 blijkt dat nog geen 30 procent van de docenten 

differentiatie in de les laat zien (Onderwijsinspectie, 2013, bijlage 1). Op basis van 

gegevens uit Vensters voor Verantwoording (online kwaliteitsinstrument voor scholen) 

kan verondersteld worden dat dit op het Mollerlyceum niet anders is. 

 

Het Mollerlyceum is een school voor havo, atheneum en gymnasium. In schooljaar 

2012/2013 is binnen de school onderzoek gedaan naar de docentcompetenties voor 

Passend Onderwijs (Kerklaan, 2013). Uit dit onderzoek blijkt dat docenten in het 

algemeen van mening zijn voldoende te kunnen omgaan met verschillen. Een nadere 

analyse van de vragen uit de enquête die betrekking hebben op deze competentie levert 

een uiteenlopend beeld op. Het blijkt dat de meeste docenten weinig rekening houden 

met tempo- en/of niveauverschillen tussen leerlingen, door bijvoorbeeld te differentiëren 

in herhalings- en verdiepingsstof. Leerlingen hebben weinig keuzemogelijkheden in de les 

en docenten vinden het vaak moeilijk om leerlingen extra uitleg te geven als dat nodig is. 

Ook wordt een gebrek aan kennis over leerproblemen genoemd.   

Het bovenstaande onderzoek betreft algemene competenties voor Passend Onderwijs en 

gaat niet specifiek in op het omgaan met verschillen. De resultaten geven aanleiding tot 

vervolgonderzoek. Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het uitvoeren van 

vervolgonderzoek met behulp van observaties om het docentgedrag met betrekking tot 

het omgaan met verschillen beter in kaart te brengen.  

 

Een andere aanleiding om onderzoek te doen naar het omgaan met verschillen is het 

oordeel van de inspectie. Hierbij wordt uitgegaan van de opbrengstenkaart 2014 (bijlage 

2) en de hinkelpaden (schooljaren 10/11, 11/12 en 12/13, bijlage 3), waarop de 

gegevens met betrekking tot de instroom, doorstroom en uitstroom (IDU) vermeld staan. 

Op de opbrengstenkaart is te zien dat het rendement in de onderbouw onder het 

gemiddelde ligt en dalende is. Analyse van de hinkelpaden laat zien dat, in vergelijking 

met andere scholen, veel leerlingen doubleren in klas twee en drie. Daarnaast is het 

percentage leerlingen dat vanuit klas 2 bevorderd wordt naar 3 havo/vwo aanzienlijk 

lager in vergelijking met het landelijk percentage, terwijl de doorstroom naar het vmbo 

juist groter is. Daaruit zou geconcludeerd kunnen worden dat een groep leerlingen niet 

terecht komt op de plaats die op grond van hun adviezen verwacht mag worden. Een 

verklaring hiervoor, die buiten dit onderzoeksgebied valt, ligt mogelijk in het systeem 

van de determinatie. Dit systeem is (nog) niet voldoende en eenduidig. Een andere 

verklaring, die wel past binnen dit onderzoek, zou gevonden kunnen worden in de 

aanname dat docenten te weinig rekening houden met verschillen tussen leerlingen. Het 

zou kunnen zijn dat docenten te weinig variëren in hun didactisch en pedagogisch 

repertoire. Deze vooronderstelling kan worden ondersteund door de uitspraak van 

leerlingen in klas 3 h/v, dat docenten gemiddeld genomen onvoldoende rekening houden 

met wat zij wel en niet kunnen (tevredenheids-enquête 2013, bijlage 4).  

http://www.passendonderwijs.nl/
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Met name bij sterk of zwak presterende leerlingen is het van belang dat docenten de 

lesstof op verschillende manieren kunnen aanbieden om te voorkomen dat deze 

leerlingen uitvallen. 

 

Het Mollerlyceum heeft zichzelf als doel gesteld haar leerlingen goed en uitdagend 

onderwijs te bieden, op het juiste niveau en in een doorlopende lijn. Om dit doel te 

bereiken worden onder andere de volgende speerpunten genoemd (Schoolgids 

2013/2014, pag. 8):  

 

 Elke leerling krijgt veel kansen om zich breed te ontwikkelen, 

 Elke leerling krijgt goede begeleiding  

 Elke leerling wordt zoveel mogelijk uitgedaagd en daarmee in zijn individuele 

ontwikkeling geprikkeld  

 

De manier waarop dit daadwerkelijk in praktijk wordt gebracht, wordt nergens 

gespecificeerd. 

Het Mollerlyceum wil zich profileren als een school die kansen biedt aan alle leerlingen. 

Omdat leerlingen nu eenmaal van elkaar verschillen zullen de docenten, om die belofte 

waar te maken, deze verschillen moeten kunnen zien en respecteren. Direct daarna 

zullen ze er adequaat mee om moeten kunnen gaan. Dat vraagt veel van de docenten, 

omdat er in de praktijk sprake kan zijn van (zeer) grote klassen met gemiddeld twee tot 

drie contactmomenten per week.  

Zorg en aandacht voor leerlingen in hun leer- en ontwikkelingsproces en het zoeken naar 

oplossingen daarin heeft alles  te maken met het verleggen van grenzen. “De cruciale 

vraag daarbij is: in hoeverre zijn docenten (en de school) bereid en in staat om de 

actuele onderwijsleersituatie aan te passen en in te vullen, opdat individuele leerlingen 

alsnog de nagestreefde onderwijsdoelen kunnen bereiken?” (Meijer, 2008, p. 30). 

 

Samenvattend zal in schooljaar 2013/2014 onderzoek worden uitgevoerd om in kaart te 

brengen wat docenten in de onderbouw op dit moment concreet doen in de klas om 

tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen. Daarnaast wordt onderzoek 

uitgevoerd onder de leerlingen om te bepalen of hun ervaringen met betrekking tot het 

omgaan met verschillen in de klas overeen komt met die van hun docenten.  

 

1.2 Recente ontwikkelingen (april 2014) 

Op 17 april jl. hebben de VO-raad en het kabinet het principe-sectorakkoord VO 2014-

2017 afgesloten. In dit sectorakkoord staan afspraken over doelstellingen, maatregelen 

en investeringen voor het voortgezet onderwijs in de periode tot en met 2017. De VO-

raad en het kabinet streven met het akkoord naar eigentijds en uitdagend onderwijs, dat 

recht doet aan de talentontwikkeling van leerlingen. Eén van de speerpunten uit dit 

akkoord is professionalisering van docenten, met name op het gebied van recht doen aan 

verschillen tussen leerlingen. Om adequaat om te kunnen gaan met verschillen tussen 

leerlingen en het onderwijs af te stemmen op die verschillen, is het noodzakelijk dat 

docenten zowel de basis- als complexe vaardigheden beheersen. Uit onderzoek van de 

Inspectie blijkt dat het merendeel van de docenten op dit moment de complexe 

vaardigheden nog niet toont (Onderwijsverslag 2013, bijlage 1). Om die reden wordt in 

de komende jaren ingezet op het versterken van zowel de basis- als complexe 

vaardigheden van docenten. Hierbij gaat het vooral om opbrengstgericht werken 

(talentbenutting) en het omgaan met verschillen (excellentie, Passend Onderwijs) door 

zowel startende als ervaren leraren (Sectorakkoord VO, pag. 19-20). In bijlage 5 is een 

selectie van voor dit onderzoek relevante fragmenten opgenomen. 

 
 

Kwaliteitsafspraak: 

In 2020 beheersen alle leraren in het VO de basisvaardigheden en de complexe 

vaardigheden. (Sectorakkoord VO, pag. 20) 
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1.3 Onderzoeksvraag 

Op basis van de geschetste probleemverkenning kan de onderzoeksvraag als volgt 

geformuleerd worden: 

 

Op welke wijze houden docenten in de onderbouw van het Mollerlyceum rekening met 

verschillen tussen leerlingen, zijn deze werkwijzen herkenbaar voor de leerlingen en zo 

ja, hoe kwalificeren zij deze werkwijzen?  

 

1.4 Deelvragen 

Uit deze onderzoeksvraag volgen vijf deelvragen 

 

1. Welke verschillen bestaan er tussen leerlingen? 

2. Op welke wijze kunnen docenten rekening houden met verschillen? 

3. Welke van de bij deelvraag 2 genoemde werkwijzen worden in de onderbouw van het 

Mollerlyceum toegepast? 

4. Wat verstaan onderbouwleerlingen van het Mollerlyceum onder het begrip ‘omgaan 

met verschillen’? 

5. Herkennen onderbouwleerlingen van het Mollerlyceum tijdens de lessen werkwijzen 

waarop hun docenten rekening kunnen houden met verschillen? 

 

1.5 Operationalisatie van de variabelen 

Docenten in de onderbouw: dit betreft alle docenten die lesgeven aan de brugklassen 

(havo-kans, havo/vwo, vwo+ en ELOS) en klas 2 (havo, gymnasium/atheneum en 

ELOS).  

NB. ELOS staat voor Europese Leerroute 

 

Verschillen tussen leerlingen: de in dit onderzoek besproken verschillen tussen leerlingen 

betreffen de volgende elementen: (leer)tempo, niveau, begeleidingsbehoefte, leerstijlen, 

leertypen en meervoudige intelligentie.  

 

Leerlingen: het betreft hier de leerlingen uit de klassen zoals genoemd bij de docenten in 

de onderbouw  
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Hoofdstuk 2 
Theoretische verkenning 

 

2.1 Inleiding 

Verplichte reken- en taaltoetsen vanaf 2014, verzwaring van de exameneisen op alle 

niveaus van het VO, wiskunde verplicht in alle havo profielen… Scholen besteden veel 

aandacht aan opbrengstgericht onderwijs en het opkrikken van het niveau.  

Overal op Nederlandse scholen voor VO worden lessentabellen voorzien van extra uren 

rekenen en taal. Toetsen worden afgenomen om te zien of leerlingen op niveau zitten en 

of verwacht mag worden dat ze binnen het reguliere lesaanbod de referentieniveaus 

zullen behalen. De druk vanuit de overheid (ingegeven door zaken als het Lissabon-

akkoord en de Pisa-ranglijst) om leerlingen op cognitief gebied steeds beter te laten 

presteren is groot. 

Tegelijkertijd moet worden nagedacht over de invoering van Passend Onderwijs. Het 

uitgangspunt bij Passend Onderwijs is: minder leerlingen met speciale 

ondersteuningsbehoeften verwijzen naar speciale scholen en deze leerlingen zo veel 

mogelijk binnen het reguliere onderwijs opvangen. 

Deze ontwikkelingen in een tijd die gekenmerkt wordt door voortdurende veranderingen 

en bezuinigingen, maken dat het onderwijs het zwaar heeft. Van docenten wordt 

verwacht dat zij veel veranderingen snel en zonder hulpmiddelen kunnen doorvoeren en 

dat zij bovendien zelf ook nog even mee veranderen (Lingsma, Mackay & Schelvis, 

2009). 

 

2.2 De docent competent 

Lesgeven is een complexe taak. Om dat beroep goed te kunnen uitoefenen, dienen 

docenten te beschikken over vakkennis, organisatorische en didactische vaardigheden en 

pedagogische inzichten. Daarnaast is interesse voor de leerlingen, hun belevingswereld 

en hun manier van leren van belang, alsmede het kunnen omgaan met de soms lastige 

leeftijdskenmerken. Tot slot is het hebben van gevoel van humor een vaak genoemd 

kenmerk van een goede docent (Ebbens & Ettekoven, 2013).  

Leren doen leerlingen uiteindelijk zelf, niemand kan dat van hen overnemen. Daarmee is 

het feitelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. Verschillende onderwijskundigen 

(Stevens, 2004; Korthagen, 2008; Jutten, 2010; Ebbens & Ettekoven, 2013) gaan uit 

van de gedachte dat ieder mens vanuit een natuurlijke nieuwsgierigheid gemotiveerd is 

om te leren. Bij jonge kinderen is dat goed zichtbaar: ze stellen honderden vragen, 

imiteren gedrag van ouders en leeftijdgenootjes en verwerven op die manier 

spelenderwijs kennis en vaardigheden. Leren gaat voor hen op een natuurlijke manier, 

gevoed door nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen. Bij oudere kinderen, en 

zeker bij pubers lijkt die nieuwsgierigheid verdwenen te zijn. Hoe komt het toch dat de 

innerlijke drang tot leren in klaslokalen vaak ver te zoeken is? 

 

 

“Zin in leren is iedereen eigen. We zijn erop uit, ons leven lang. We zoeken altijd weer 

uitdaging of nieuwe ervaringen. Hiermee raken we steeds beter ingesteld op onze 

omgeving en passen we ons steeds gemakkelijker aan aan nieuwe situaties. 

Ontwikkeling heet dat. Er is echter één belangrijke voorwaarde. Zin in leren vraagt dat 

je de zin ervan inziet. Het moet zin voor ons hebben, anders doen we het niet.” 

(Stevens, 2002) 

 

 

Bovenstaand citaat geeft aan dat het voor docenten van essentieel belang is dat zij 

onderwijs bieden dat aansluit op wat leerlingen bezighoudt.  Onderwijs wordt zinvol voor 

leerlingen, wanneer zij kunnen kiezen uit opdrachten die hen aanspreken en waarvan ze 

het idee hebben iets te kunnen leren. Onderzoek heeft aangetoond dat leerlingen meer 

en diepgaander leren wanneer ze zelf actief bezig zijn met de leerstof (Korthagen & 

Lagerwerf, 2008).  
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“Als het onderwijs er niet in slaagt aan te sluiten bij de behoeften van deze tijd zal het 

aantal “probleemkinderen” alleen maar toenemen, de betrokkenheid van de kinderen 

nog minder worden met slechte resultaten als gevolg.” 

(Jutten, 2010) 

 

 

2.3 Rekening houden met verschillen 

Onderwijs heeft als doel leerlingen hun talenten te laten benutten zodat ze het niveau 

kunnen behalen dat bij hen past. Maar elke leerling is anders. Leerlingen verschillen van 

elkaar in intelligentie en interesse. Om die reden kent Nederland verschillende 

onderwijstypes: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. Maar ook binnen die 

onderwijstypes is er verschil tussen leerlingen in intelligentie, interesse, leerstijlen, 

onderwijs- en ondersteuningsbehoefte. Er zijn leerlingen die snel door de basisstof heen 

gaan, slimme strategieën toepassen en grote denksprongen maken. Deze leerlingen 

willen geen herhaling, ze vragen om verrijking en uitdaging. Er zijn ook leerlingen die op 

gemiddeld tempo de stof doorwerken en daarnaast graag (veel) meer willen weten van 

andere dingen. Er zijn leerlingen die gebaat zijn bij extra instructie, veel herhaling of 

visuele ondersteuning. Er zijn leerlingen die moeite hebben met de stof, maar met hun 

enorme doorzettingsvermogen toch heel ver komen. Er zijn leerlingen die praktisch 

ingesteld zijn en leren door te doen. In een gemiddelde, zogenaamd homogene klas, zijn 

talloze verschillen zichtbaar en het vraagt veel van docenten om zoveel mogelijk recht te 

doen aan al die verschillen.  

 

Wanneer een leerling het bij hem passende niveau niet dreigt te behalen, dienen 

docenten zichzelf en elkaar de vraag te stellen: ‘Wat heeft deze leerling nodig om de 

gestelde doelen wel te bereiken? Docenten die deze vraag stellen en binnen hun 

lespraktijk adequaat met het antwoord om kunnen gaan, houden rekening met de 

onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen.  Daarmee doen zij recht aan 

verschillen tussen leerlingen.  

 

Overigens, binnen redelijke grenzen; in de praktijk hebben docenten te maken met 

(zeer) grote groepen leerlingen en ze kunnen nu eenmaal niet al die leerlingen 

individueel benaderen. Maar steeds opnieuw aandacht besteden aan en oog hebben voor 

de verschillen tussen leerlingen is wenselijk. Scholen en docenten zullen wel moeten, de 

inspectie van het onderwijs heeft verschillende indicatoren rondom het omgaan met 

verschillen in het toezichtkader opgenomen (zie figuur 2.1 / bijlage 6). 

 

Bekwame docenten gaan als vanzelfsprekend om 

met verschillen tussen leerlingen. Zij  zien en 

begrijpen de onderwijsbehoeften van leerlingen, 

spelen daar op in en voorkomen daarmee vaak 

dat verder maatwerk nodig is. Goed omgaan 

met verschillen werkt dus preventief (SLO, 

2013). 

  

    
 

  
  Bron: www.eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl 

 

http://www.eigenwijsinonderwijs.blogspot.nl/
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Kwaliteitsaspect 8: De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen 

leerlingen. 

 

8.1 De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse van de 

prestaties van de leerlingen. 

8.2 De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen. 

8.3 De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen leerlingen. 

 

 

Figuur 2.1 Fragment toezichtkader inspectie (zie ook bijlage 6) 

 

2.4 Verschillen tussen leerlingen 

Zoals al eerder beschreven, verschillen leerlingen onderling. Sommige verschillen zijn 

duidelijk, andere verschillen zijn minder makkelijk vast te stellen. In deze paragraaf 

worden enkele duidelijke en veelvoorkomende verschillen beschreven. De lijst 

pretendeert niet volledig te zijn.  

NB. Het verschil jongens-meisjes wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De 

reden hiervoor is de omvang van dit onderwerp, dat regelmatig als zelfstandig onderzoek 

onder de aandacht wordt gebracht. 

 

2.4.1 Tempo, niveau en begeleidingsbehoefte 

Over het algemeen zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs bij elkaar in een 

homogene klas. Dat betekent dat ze hetzelfde moeten kennen en kunnen in een 

bepaalde tijd. Desalniettemin zijn er binnen een dergelijke klas nog steeds verschillen in 

niveau, het tempo waarin de stof verwerkt wordt en de mate waarin en wijze waarop de 

leerlingen behoefte hebben aan begeleiding. Er zijn nu eenmaal snelle en minder snelle 

leerlingen, harde en minder harde werkers, leerlingen die de stof na één keer lezen al 

snappen en leerlingen die juist meer oefening nodig hebben. Sommige leerlingen werken 

zelfstandig, andere leerlingen hebben meer (gestructureerde) begeleiding nodig.   

 

2.4.2 Leerstijlen en leertypen 

Een veelgebruikt model bij de bespreking van leerstijlen is de leercirkel van de 

Amerikaanse psycholoog David Kolb (Kolb, 1984, in Hoogeveen & Winkels, 2011).  

Kolb onderscheidt vier leerstijlen, te weten de doener, de dromer, de denker en de 

beslisser. Leerlingen hebben vaak een voorkeur voor een bepaalde leerstijl. Kolb spreekt 

echter van een leercyclus om aan te geven dat een leerproces pas volledig is wanneer 

alle fasen doorlopen zijn: concreet ervaren – waarnemen en overdenken – analyseren– 

experimenteren (Hoogeveen & Winkels, 2011). 

 

 
 

Figuur 2.2 Leercirkel van Kolb. 

 



Aandacht voor verschillen 10 

 

Hoogeveen en Winkels (2011, p. 42) onderscheiden nog enkele andere leerstijlen: 

 

De reflectieve en de impulsieve stijl. 

De reflectieve leerling houdt van structuur en gaat systematisch en strategisch te werk. 

Hij overziet eerst alle mogelijkheden voordat hij handelt. Een impulsieve leerling is 

concreet ingesteld en gaat vooral op zijn gevoel af. In tegenstelling tot de reflectieve 

leerling handelt hij voordat hij nadenkt. 

 

De divergerende en de convergerende stijl. 

Leerlingen met een divergerende leerstijl hebben een voorkeur voor ‘open’ opdrachten en 

taken, waarbij veel ruimte is voor eigen inbreng en verschillende antwoorden en 

oplossingen mogelijk zijn. Convergerende leerlingen hebben liever gesloten en meer 

gestructureerde opdrachten, waarbij er slechts één oplossing mogelijk is. 

 

Taakgerichte en persoonsgerichte stijl 

Leerlingen die taakgericht zijn werken graag onafhankelijk en zelfstandig aan een 

leertaak. Persoonsgerichte leerlingen hebben een voorkeur voor het samenwerken met 

anderen. 

 

Tot slot benoemen Hoogeveen en Winkels (2011, p. 45) zes leertypen. Een leertype is 

een leerstijlaspect waarbij een leerling bij het leren een voorkeur heeft voor een bepaald 

zintuig.  

 

 

Het auditieve type Horen, (gericht) luisteren 

 

Het haptisch/motorische type:  

 

Voelen, doen, ervaren, uitproberen 

Het leestype 

 

Geschreven tekst 

Het visuele type 

 

Zien, afbeeldingen, demonstratie 

Het gesprekstype 

 

Verbale interactie, discussie 

Het schrijftype 

 

Maken van aantekeningen, (over)schrijven 

 

Figuur 2.3 Leertypen volgens Hoogeveen & Winkels (2011) 

 

Sommige leerlingen begrijpen de stof beter wanneer er gebruik wordt gemaakt van 

afbeeldingen of filmpjes, andere leerlingen luisteren graag naar een verhaal of leren het 

beste door zelf een tekst te lezen. Deze leertypen vertonen een zekere overeenkomst 

met de theorie over meervoudige intelligentie. 

 

2.4.3 Meervoudige intelligentie 

Ruim 20 jaar geleden deed de Amerikaanse professor psychologie Howard Gardner 

onderzoek naar de wijze waarop mensen leren. Hij concludeerde dat mensen op zeer 

verschillende manieren kennis verwerven en introduceerde daarmee het begrip 

meervoudige intelligentie. “Meervoudige intelligentie is een model dat zich niet bezig 

houdt met hoe slim iemand is, maar meer met de vraag: ‘Hoe ben je slim?’. Een 

leerkracht die zich met deze vraag bezig houdt, leert de leerlingen op een andere manier 

te benaderen. Hij leert rekening te houden met de sterkere en zwakkere kanten van de 

leerling.” (Wielinga, 2003, p.6). Gardner onderscheidt acht intelligenties, in figuur 2.4 

staan ze genoemd, met daar achter enkele kenmerkende interesses die bij de 

betreffende intelligentie vaak sterker ontwikkeld zijn. 
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Verbaal-Linguïstisch Taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen 

 

Logisch-Mathematisch Logisch denken, cijfers, experimenteren 

 

Visueel-Ruimtelijk Tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven 

 

Muzikaal-Ritmisch Muziek luisteren, maken, componeren, herkennen 

 

Lichamelijk-motorisch 

   

Lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans 

Natuurgericht Dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen 

 

Interpersoonlijk   

 

Zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven 

Intrapersoonlijke  Eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën 

 

 

Figuur 2.4 Meervoudige intelligenties 

 

Met zijn theorie over meervoudige intelligentie geeft Gardner aan dat leren plaatsvindt op 

veel verschillende manieren. Deze manieren noemt hij intelligenties. Deze intelligenties 

kunnen beschouwd worden als vaardigheden of kwaliteiten die verder ontwikkeld kunnen 

worden (Wielinga, 2003). Leerlingen beschikken meestal over een combinatie van 

intelligenties waarbij vaak één specifieke intelligentie sterk ontwikkeld is. Deze 

intelligentie heeft vaak de voorkeur wanneer het om leren gaat. 

 

 
 

Figuur 2.5 Mindmap meervoudige intelligenties (Gardner) Bron: www.slo.nl 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.slo.nl/
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2.5 Omgaan met verschillen door differentiatie 

Omgaan met verschillen en differentiëren worden nogal eens in één adem genoemd. Het 

zijn verschillende begrippen die wel degelijk met elkaar te maken hebben. De didactische 

uitwerking van het omgaan met verschillen wordt differentiatie genoemd.  “Differentiëren 

is het bewust en doelgericht aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstof 

binnen een heterogene groep of klas leerlingen, op basis van onder andere hun 

prestaties” (Berben & van Teeseling, 2014, pag. 11). 

In de literatuur en op diverse websites zijn talloze manieren te vinden waarop een docent 

in de les kan differentiëren. In dit onderzoek wordt volstaan met een aantal 

veelgenoemde voorbeelden. De basis hiervoor vormt het toezichtkader van de inspectie,  

waarin differentiatie in instructie en verwerking worden genoemd, aangevuld met het 

element leertijd (CPS, landelijk adviesbureau voor onderwijsontwikkeling). Op basis 

daarvan kan de volgende indeling gemaakt worden: 

 

Differentiëren in instructie: Een veel gehanteerde indeling is hierbij de verdeling van 

de klas in drie groepen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de analyse van een toets of 

door middel van observaties. Een eerste groep kan zonder instructie zelfstandig aan het 

werk, een tweede groep krijgt een korte instructie en een derde groep krijgt meer 

gerichte instructie en (individuele) begeleiding. Ook het werken met een zogenaamde 

instructietafel, waaraan de docent kleine groepjes of individuele leerlingen (extra) 

instructie geeft, terwijl de rest van de klas zelfstandig aan het werk is, is een 

mogelijkheid. 

 

Differentiëren in leertijd: Leerlingen die de stof snel door hebben maken de basisstof 

en werken daarna aan verdieping, terwijl leerlingen die moeite hebben met de stof extra 

herhaling krijgen aangeboden. Dit is het zogenaamde BHV model: basis – herhaling – 

verdieping. Dit kan dus betekenen dat de sterkere leerlingen dieper op de stof ingaan 

dan zwakkere leerlingen. Sterke leerlingen krijgen de mogelijkheid om hun kennis te 

verdiepen door kleine onderzoekjes, het oplossen van problemen of het analyseren van 

bronnen met behulp van de leerstof. 

Wanneer er gedifferentieerd wordt in leertijd zijn de leerlingen in de gelegenheid om in 

hun eigen tempo te werken. In de praktijk betekent dit dat niet alle leerlingen even ver 

komen in de stof. Het tempo waarmee een leerling opdrachten maakt en zich de lesstof 

eigen maakt hangt echter niet altijd samen met het niveau van de leerling. 

 

Differentiëren in de verwerking van de leerstof: Hierbij wordt bijvoorbeeld rekening 

gehouden met meervoudige intelligentie, verschillen in leerstijlen en verschillen in de 

belangstelling van leerlingen. Variatie in didactische werkvormen (zie figuur 2.6), de 

leerstof van verschillende kanten belichten en het bieden van keuzemogelijkheden aan 

de leerlingen zijn hiervan een logisch gevolg. Ook kunnen de opdrachten voor de 

leerlingen verschillen in moeilijkheidsniveau. De Taxonomie van Bloom en de daarvan 

afgeleide indelingen RTTI (reproductie, toepassing (in bekende en in nieuwe situaties), 

inzicht) en OBIT (onthouden, begrijpen, integreren, toepassen) biedt handvatten om 

deze moeilijkheidsniveaus te onderscheiden.  
In de verwerking van de leerstof kan ook rekening gehouden worden met niveaus van de 

leerlingen. Op het Mollerlyceum wordt in de brugklas gewerkt met zogenaamde 

dakpanklassen, een combinatie van mavo- en havo leerlingen of een combinatie van 

havo- en vwo leerlingen. Differentiatie naar niveau komt in deze klassen vaak tot uiting 

in toetsen op verschillende niveaus. Door verschillen te hanteren in het niveau dat van de 

leerlingen verwacht wordt, hebben alle leerlingen kans op succeservaringen.  
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Bij het beschrijven van de werkvormen is de indeling aangehouden, zoals genoemd in 

het Didactische werkvormenboek (Hoogeveen & Winkels, 2011), te weten 

Instructievormen – Interactievormen – Opdrachtvormen – Samenwerkingsvormen – 

Spelvormen. 

 

Instructievormen behoren tot het zogenaamde frontaal onderwijs, veelal docent 

gestuurd onderwijs, waarbij de leerlingen frontaal tegenover de docent zitten 

(Hoogeveen & Winkels, 2011) “Bij de doceervorm is sprake van één docent die aan één 

groep leerlingen hoofdzakelijk verbaal informatie doorgeeft, waarbij leerlingen vooral 

luisteren en meestal aantekeningen maken” (Hoogeveen & Winkels, 2011, p. 103).  

 

Bij interactievormen worden “situaties gecreëerd waarbij leerlingen gesprekspartners 

zijn, dit kan onderling en/of in relatie met de docent. Het met elkaar praten of 

discussiëren staat hierbij centraal” (Hoogeveen & Winkels, 2011, p. 136).  

 

Bij opdrachtvormen gaat het om werkvormen waarbij leerlingen opdrachten krijgen 

opgedragen die ze moeten uitvoeren.  

 

Bij samenwerkingsvormen gaat het om werkvormen waarbij het samenwerkend leren 

ofwel het coöperatief leren gestimuleerd wordt. “Coöperatief leren is een 

onderwijsleersituatie waarin leerlingen in kleine, heterogene groepen op een 

gestructureerde manier samenwerken aan een leertaak met een gezamenlijk doel” 

(Förrer (2000) in Hoogeveen & Winkels, 2011, p. 316).  

 

Bij spelvormen gaat het om simulaties van (een deel van) de werkelijkheid, 

rollenspellen waarbij een probleem wordt uitgespeeld, en leerspelen, waarbij de leerstof 

in de vorm van een spel wordt aangeboden of door leerlingen wordt verwerkt.  

 

Figuur 2.6 Didactische werkvormen volgens Hoogeveen & Winkels, 2011 

 
2.6 Conclusie  

Op basis van de literatuur kan gesteld worden dat rekening houden met verschillen 

tussen leerlingen van fundamenteel belang is om het beste uit iedere leerling te halen. 

Wanneer de docent rekening houdt met verschillen, is hij beter in staat onderwijs te 

bieden dat aansluit op wat leerlingen bezighoudt. Wanneer die aansluiting niet 

plaatsvindt, zal het aantal probleemleerlingen toenemen, de betrokkenheid van 

leerlingen bij hun leerproces afnemen met slechte resultaten als gevolg (Jutten, 2010). 

Zin in leren is iedereen eigen, dus ook leerlingen. Er is echter één belangrijke 

voorwaarde: zorg ervoor dat leerlingen de zin ervan inzien. Leren moet zin hebben, 

anders gebeurt het niet (Stevens, 2002).  

De verschillen tussen leerlingen in de klas worden zichtbaar in de volgende verdeling: 

(leer)tempo, niveau, begeleidingsbehoefte, leerstijlen, leertypen en meervoudige 

intelligentie.  

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, kunnen docenten 

differentiëren in instructie, leertijd en verwerking van de leerstof. Bij differentiatie in 

instructie komt de docent vooral tegemoet aan verschillen in begeleidingsbehoefte. Bij 

differentiatie in leertijd wordt vooral rekening gehouden met verschillen in leer- en 

werktempo. Bij differentiatie in de verwerking van de leerstof houdt de docent rekening 

met verschillende niveaus, leerstijlen, leertypen en meervoudige intelligentie.  

Het moge duidelijk zijn dat rekening houden met verschillen in de klas veel vraagt van 

docenten. Het is daarom ook niet verwonderlijk, zeker met oog op de invoering van 

passend onderwijs in augustus 2014, dat het ministerie investeert in verdere 

professionalisering van docenten (www.passendonderwijs.nl). 

http://www.passendonderwijs.nl/
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Hoofdstuk 3 
Onderzoeksmethode  

 
3.1 Verantwoording methode  

Het onderzoek is uitgevoerd als steekproef, door middel van observaties in vier klassen: 

twee heterogene brugklassen (m/h en h/v) en twee homogene 2e klassen (h2). Naast de 

observaties is met een focusgroep van leerlingen uit de betrokken klassen een interview 

gehouden. 

 

3.1.1 Observaties 

Gekozen is voor observaties omdat met die methode het docentgedrag in beeld gebracht 

zou kunnen worden. Uit eerder onderzoek, waarbij gebruik gemaakt werd van een 

enquête, bleek dat docenten geneigd zijn hun eigen competenties met betrekking tot het 

omgaan met verschillen tussen leerlingen anders in te schatten dan dat de praktijk laat 

zien (Kerklaan, 2013). Om die reden is deze keer gekozen voor observaties. De opzet 

was om meerdere uren in de verschillende klassen te observeren, zodat meerdere 

docenten bij het onderzoek betrokken werden. Op die manier kon  een zo gevarieerd 

mogelijk beeld ontstaan. Op het Mollerlyceum is het niet vanzelfsprekend dat docenten 

bij elkaar in de les komen kijken. Docenten zouden zich mogelijk niet veilig of zelfs 

beoordeeld kunnen voelen als hen werd gevraagd aan dit onderzoek mee te werken. 

Door meerdere docenten te benaderen kon dit gevoel van onveiligheid naar verwachting 

worden verminderd. 

 

De betrokken docenten zijn via e-mail gevraagd mee te werken aan het onderzoek 

(bijlage 7). In dit schrijven werden de docenten geïnformeerd over het onderzoek, de 

werkwijze en de data waarop de lesbezoeken zouden plaatsvinden. Hier is bewust voor 

gekozen, om het gevoel van veiligheid te vergroten. Docenten zouden  dan niet 

plotseling geconfronteerd worden met een onderzoeker achterin de klas. Deze werkwijze 

zou de onderzoeksresultaten kunnen beïnvloeden, omdat docenten in die bepaalde les 

bewuster zouden kunnen omgaan met verschillen tussen leerlingen. Het viel echter niet 

te verwachten dat er een compleet ander beeld zou ontstaan dan wanneer de tijdstippen 

niet vooraf werden aangekondigd. Docenten die expliciet bezwaar hadden tegen dit 

lesbezoek werd gevraagd dit tijdig aan te geven. 

 

In totaal zijn 16 lessen van 16 verschillende docenten bezocht. De lessen zijn niet om 

een bepaalde reden uitgekozen, op de beschikbare dagen (4, 5, 11 en 12 februari) zijn 

de roosters van de betreffende klassen gevolgd. Wel is er gekozen voor alle theoretische 

vakken en zijn de zogenaamde niet-examenvakken buiten beschouwing gelaten. 

Levensbeschouwing vormde hierop een uitzondering, omdat dit vak meer een theorievak 

is dan een praktijkvak. De lessen betroffen de vakken Nederlands, Frans, Engels, Duits, 

wiskunde, biologie, geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, taal en 

levensbeschouwing. In de onderbouw zijn 23 docenten werkzaam in deze vakken. Dat 

betekent dat bij ruim 2/3 deel van de docenten in de onderbouw een lesobservatie is 

uitgevoerd. De resultaten zijn in Exel verwerkt (bijlage 10).  

 

3.1.2 Interviews 

Om te kunnen bepalen of de werkwijzen van docenten met betrekking tot het omgaan 

met verschillen herkenbaar zijn voor de leerlingen en zo ja, hoe zij deze werkwijzen dan 

kwalificeren (2e deel onderzoeksvraag), is onder een representatieve groep leerlingen uit 

de betrokken klassen (focusgroep) een groepsinterview gehouden. 

Uit de betrokken klassen zijn per klas zes leerlingen gevraagd om mee te doen aan het 

interview. De leerlingen zijn op naam gekozen door iemand die geen enkele binding heeft 

met de school. Drie leerlingen gaven aan dat ze niet wilden meewerken. Om deze 

leerlingen te vervangen is dezelfde procedure uitgevoerd. Drie leerlingen hadden hun 

mail niet gelezen en gaven op de dag zelf aan niet mee te willen werken. Onderzoeker 

heeft toen in de betreffende klassen gevraagd welke leerlingen alsnog wilden 
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meewerken. Eén leerling was op de dag van het interview ziek. Deze leerling is niet 

vervangen door een andere leerling. 

Er is gebruik gemaakt van een focusgroep interview, de leerlingen zijn steeds als groep 

van zes bevraagd. De interviews vonden plaats op donderdag 27 maart en maandag 31 

maart.  

 

3.2 Verantwoording keuze klassen 

Er is gekozen voor observaties en interviews in verschillende klassen omdat op die 

manier naar verwachting een breed beeld zou ontstaan van de wijze waarop docenten 

rekening houden met verschillen. De keuze voor de klassen is als volgt gemaakt: 

 

 In de heterogene brugklassen zou aandacht voor verschillen tussen leerlingen nog 

meer vanzelfsprekend moeten zijn, gezien het feit dat hier leerlingen zitten met 

verschillende niveaus.  

 Voor de homogene 2e klas (havo 2) is gekozen omdat juist in deze klassen zoveel 

problemen ontstaan met hoge percentages afstroom of doublures tot gevolg. 

 

3.3 Verantwoording observatieformulier 

Het observatieformulier is tot stand gekomen aan de hand van het theoretisch kader, 

waarbij de uitgangspunten instructie, leertijd en verwerking leidend zijn geweest (zie 

bijlage 8). 

 

3.4 Verantwoording vragenlijst leerlingen 

De vragen die gebruikt zijn in het interview zijn gelinkt aan de observatiepunten uit de 

lesbezoeken. Op die manier kon telkens een observatiepunt uit de les worden vergeleken 

met de antwoorden van de leerlingen (zie bijlage 9). 
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Hoofdstuk 4 
Resultaten observaties 

 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de observaties beschreven aan de hand van 

het observatieformulier. Van enkele items is een grafiek gemaakt ter verduidelijking. De 

uitwerking in Exel is te vinden in bijlage 10.  

 

De instructie wordt inzichtelijk ondersteund met materiaal 

In negen lessen wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door middel van het bord, het 

smartboard, het boek of een combinatie van deze zaken. In één les wordt gebruik 

gemaakt van een model (biologie, het oor) en in één les worden de werkwijze die de 

leerlingen moeten gaan toepassen door de docent gedemonstreerd. In vijf lessen wordt 

bij de instructie geen gebruik gemaakt van materiaal ter ondersteuning. 

 

 
 
Figuur 4.1 Gebruik van materiaal tijdens een instructie 

 

Er is sprake van instructie in niveaugroepen 

In geen enkele les wordt gewerkt met niveaugroepen. 

 

De docent verlengt en/of verkort de instructietijd voor zwakke of sterke leerlingen 

Er is in geen enkele les een duidelijke afspraak over verkorting of verlenging van de 

instructietijd. Wel mogen in twee lessen leerlingen die het snappen doorwerken, terwijl 

de docent een algemene instructie geeft. In één les worden bepaalde regels voor alle 

leerlingen structureel herhaald. 

 

 

De docent werkt met leerlingen aan de instructietafel tijdens het zelfstandig werken 

In één les mogen leerlingen bij de docent aan het bureau komen wanneer ze iets niet 

snappen.  

 

De docent geeft individueel extra instructie  

In zeven lessen loopt de docent rond tijdens het zelfstandig werken en kunnen de 

leerlingen extra uitleg vragen. In twee lessen kunnen leerlingen hun vinger opsteken en 

dan komt de docent naar de leerling toe om uitleg te geven. In één les kunnen leerlingen 

naar het bureau van de docent lopen om uitleg te vragen. In één les overhoort de docent 

drie leerlingen, terwijl de rest van de klas aan het werk is. In zes lessen is geen sprake 

van individuele extra instructie. 
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Figuur 4.2 Individuele extra instructie 

 

De docent geeft ruimte aan verschillen in werk- en leertempo van leerlingen 

In acht lessen is het tempo docent gestuurd, hetgeen betekent dat alle leerlingen op 

hetzelfde moment met dezelfde opdrachten bezig zijn en de docent deze op een zeker 

moment klassikaal bespreekt. In drie lessen werken de leerlingen aan hun opdrachten in 

de wetenschap dat het werk dat niet af is thuis verder afgemaakt moet worden. In drie 

lessen is sprake van opdrachten die meerdere lessen beslaan. Het tempo in de 

betreffende les is daarmee redelijk vrij, mits de opdracht wel op het afgesproken 

moment klaar is. In twee lessen hebben leerlingen die de stof begrijpen de mogelijkheid 

door te werken tijdens de instructie, in één les is de volgorde van de te maken 

opdrachten vrij. 

 

 

 

 
 

Figuur 4.3 Ruimte in leer- en werktempo. 
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De docent maakt gebruik van het BHV model 

In geen enkele les is te zien geweest dat leerlingen aan het werk waren met opdrachten 

volgens het BHV model (basis-herhaling-verdieping). Dit model zou verwerkt kunnen zijn 

in de methodes voor de verschillende vakken. Die zijn voor dit onderzoek echter niet 

bestudeerd. 

 

De docent maakt bij de verwerking gebruik van verschillende didactische werkvormen 

(Zie voor een toelichting figuur 2.6 op pagina 12) 

 

Instructievormen  

Van deze werkvormen komt de doceervorm in alle lessen voor. Daarnaast wordt in twee 

lessen gebruikt gemaakt van filmmateriaal. In één les worden proefjes gedemonstreerd. 

In één les wordt de instructie ondersteund met een PowerPointpresentatie en in twee 

lessen worden de opdrachten van VO-content op het smartboard geprojecteerd.  

 

Interactievormen  

Van deze werkvormen komt het stellen van vragen in twaalf lessen voor. De docenten 

stellen de leerlingen vragen over de stof van de vorige les, over het gemaakte huiswerk, 

over de tijdens de les gemaakte opdrachten en ze checken door middel van de vragen of 

leerlingen de stof hebben begrepen. In vier lessen mogen leerlingen in tweetallen 

samenwerken aan opdrachten. In één les is sprake van een groepsopdracht. 

 

Opdrachtvormen  

Van deze werkvormen komen de volgende zaken voor in de lessen: huiswerk nakijken 

(dertien keer), oefeningen maken in het werkboek of op de iPad (dertien keer), 

leesopdracht (drie keer), schrijfopdracht, filmopdracht, test jezelf (allen twee keer), 

aantekeningen maken, luisteropdracht, een folder maken, een affiche maken (allen één 

keer). 

 

 
 
Figuur 4.4 Opdrachtvormen 

 

Samenwerkingsvormen 

In vier lessen komt het werken in tweetallen voor, in één les wordt gewerkt aan een 

groepsopdracht, waarbij de groepjes bestaan uit vier leerlingen. 
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Figuur 4.5 Samenwerkingsvormen 

 

Spelvormen  

Deze werkvormen zijn tijdens de observaties niet gezien. 

 

De docent houdt rekening met leerstijlen, leertypen en/of meervoudige intelligenties. 

In tien lessen wordt met leerstijlen, leertypen en meervoudige intelligenties niet 

zichtbaar rekening gehouden. De gegeven opdrachten (meestal werkboeken) zijn echter 

niet nader bestudeerd. In drie lessen wordt gewerkt met opdrachten op de iPad, deze 

lijken mogelijkheden te bieden om meer rekening te houden met leerstijlen. Nader 

onderzoek naar het materiaal van VO-content zou hierin meer inzicht kunnen geven. In 

één les wordt filmmateriaal vertoond, waarna de leerlingen aan de slag gaan met een 

webquest (het maken van een folder) over dezelfde leerstof. In een andere les wordt 

eveneens een filmpje vertoond en in één les zijn leerlingen vooral praktisch bezig met 

het uitvoeren van proefjes.  

 

De docent houdt bij de verwerking rekening met niveauverschillen (dakpanklas) 

In de lessen en de leerstof in de brugklassen wordt niet zichtbaar rekening gehouden 

met niveauverschillen mavo/havo of havo/vwo. 

 

De docent biedt keuzemogelijkheden in de verwerking van de stof 

In tien lessen hebben leerlingen geen keuzemogelijkheden in de opdrachten. In één les 

hebben de leerlingen tijdens het eerste onderdeel van de les de keuze of ze meedoen 

met de test, gaan leren of opdrachten gaan maken. In één les mogen de leerlingen zelf 

de volgorde van de opdrachten bepalen. In vier lessen is sprake van een vaste opdracht, 

waarbij de invulling en/of de uitvoering (deels) naar keuze is. 
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Hoofdstuk 5 
Resultaten interviews 

 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de resultaten van de interviews beschreven 

aan de hand van de vragenlijst. De volledige uitwerking is te vinden in bijlage 11. 

 

Als docenten iets uitleggen, maken ze dan gebruik van materiaal om het duidelijk te 

maken? Zo ja, wat doen ze? 

Docenten die (nieuwe) stof uitleggen, maken volgens de leerlingen lang niet altijd 

gebruik van materiaal om de uitleg duidelijker te maken. Leerlingen vinden dat docenten 

vooral veel vertellen, alhoewel er ook docenten zijn die bijna helemaal geen uitleg geven. 

Als docenten wel materiaal gebruiken is dat meestal in de vorm van een PowerPoint of 

Prezi, door aantekeningen te maken op het (smart)bord of het lesboek wordt gebruikt. Er 

worden drie docenten genoemd die wel eens een filmpje laten zien. 

 

Wordt er in de les wel eens gewerkt met niveaugroepen? Bijvoorbeeld een groep van 

snelle leerlingen, een middengroep en een groep leerlingen die graag meer uitleg wil 

hebben? 

Er wordt volgens de leerlingen in geen enkele les gewerkt in niveaugroepen.  

 

Als leerlingen de uitleg snel begrijpen, mogen ze dan alvast aan het werk? 

Er zijn volgens de leerlingen geen afspraken over het wel of niet doorwerken tijdens de 

instructie. De leerlingen hebben de indruk dat het eigenlijk bij geen enkel vak mag. Eén 

vak wordt genoemd waar leerlingen wel mogen doorwerken als ze het begrijpen. Een 

ander vak wordt genoemd als voorbeeld voor de meeste lessen: leerlingen moeten altijd 

luisteren, daarna aan het werk, vervolgens weer luisteren, etc. In veel lessen gebeurt het 

doorwerken tijdens de instructie volgens leerlingen echter wel. Docenten lijken dat te 

gedogen, zolang het maar stil is.  

 

Als leerlingen moeite hebben met de uitleg, krijgen ze dan in een groepje extra uitleg? 

Leerlingen maken nooit mee dat een groepje extra uitleg krijgt.  

 

Als je tijdens het zelfstandig werken iets niet begrijpt, kun je dan extra uitleg vragen?  

Zo ja, op welke manier? 

Individueel mogen leerlingen tijdens het zelfstandig werken in principe altijd om extra 

uitleg vragen. Docenten reageren volgens de leerlingen echter niet altijd even positief op 

hun vragen. De manier waarop extra uitleg gevraagd kan worden, is bijna altijd door een 

vinger op te steken, waarna de docent naar de leerling toe komt. Soms loopt de docent 

rond en kunnen leerlingen vragen stellen. In een enkel geval wordt genoemd dat de 

leerling naar het bureau loopt om een vraag te stellen. Leerlingen geven aan, dat veel 

docenten tijdens het zelfstandig werken aan hun bureau zitten en aan de computer 

werken. 

 

Als je snel klaar bent met je werk, weet je dan wat je moet gaan doen? 

Leerlingen noemen allemaal dat ze mogen doorwerken. De docent geeft aan tot waar dat 

kan. Andere mogelijkheden die genoemd worden zijn ‘leren voor een toets’ of ‘aan een 

ander vak werken’. Een enkele keer wordt ‘wachten tot iedereen klaar is’ genoemd.  

 

Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig voor hun werk dan andere leerlingen. 

Houden docenten daar rekening mee? 

Tijdens de lessen is volgens de leerlingen niet te merken dat de docenten hier rekening 

mee houden. Bij 2/3 van de lessen geldt de regel: wat niet af is, is huiswerk. Leerlingen 

geven ook aan dat je in sommige lessen, als je nog niet klaar bent, de antwoorden moet 

meeschrijven. 
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In sommige methodes zijn de stof en de opdrachten als volgt ingedeeld: Basis – 

herhaling – verdieping. Bij welke vakken wordt er ook echt met die verdeling gewerkt? 

Leerlingen herkennen dit in sommige methodes, maar zeggen allemaal altijd alles te 

moeten maken.  

 

In de lessen kun je op verschillende manieren werken. Welke manieren herken je? 

Instructie – interactie – opdrachten – samenwerken - spelvormen 

Met betrekking tot didactische werkvormen, antwoorden leerlingen dat docenten over het 

algemeen heel veel vertellen en uitleggen. Volgens 3/4 van de leerlingen veel te veel. Bij 

het soort opdrachten wordt altijd het maken van oefeningen uit het werkboek genoemd. 

Bij twee vakken noemen de leerlingen het maken van een mindmap, bij  twee vakken 

het maken van een verslag en twee keer wordt het houden van een presentatie 

genoemd. Leerlingen werken doorgaans zelfstandig aan hun opdrachten, een enkele keer 

in tweetallen en heel soms in een groepje.  

 

Leerlingen leren op hun eigen manier. Sommige leerlingen gaan het liefst direct aan de 

slag en vragen om hulp en uitleg als dat nodig is. Andere leerlingen kijken en luisteren 

graag eerst naar de uitleg en gaan daarna aan het werk. Houden docenten rekening met 

deze verschillen leerstijlen tussen leerlingen? 

Volgens leerlingen houden docenten geen rekening met leerstijlen. 

 

Sommige leerlingen leren graag met muziek op de achtergrond, andere leerlingen leren 

woordjes terwijl ze heen en weer lopen. Sommige leerlingen maken graag een mindmap 

waarin ze kunnen werken met tekeningen en kleurtjes, andere leerlingen werken met 

strakke schema’s. sommige leerlingen werken graag samen, anderen liever in hun 

eentje. Dit heeft te maken met meervoudige intelligentie, iedereen is op een bepaalde 

manier knap. Houden docenten daar rekening mee? 

Volgens leerlingen houden docenten geen rekening met meervoudige intelligenties. 

 

Als je in een havo-kans klas of een havo-vwo klas zit, heb je te maken met verschillende 

niveaus. Houden docenten daar in de les rekening mee? 

Leerlingen uit deze klassen geven aan dat er alleen bij toetsen rekening gehouden wordt 

met niveauverschillen. Tijdens de lessen merken ze daar niets van en doen alle leerlingen 

hetzelfde. 

 

Bij welke vakken mag je wel eens zelf kiezen welke opdrachten je maakt, of op welke 

manier je een opdracht maakt? 

Leerlingen vinden dat ze geen keuzemogelijkheden hebben in de manier waarop ze de 

stof verwerken of in de opdrachten die ze krijgen. 

Opvallend is dat de leerlingen uit de iPad klas aangeven dat de eindopdrachten vaak 

groepsopdrachten zijn, dat die opdrachten ook heel afwisselend zijn en dat ze daar soms 

keuzemogelijkheden hebben. 

 

Onderzoeker heeft de leerlingen tot slot gevraagd op welke manier(en) docenten (nog) 

meer en beter rekening kunnen houden met verschillen tussen leerlingen, op welke wijze 

leerlingen goed kunnen leren en hoe hun ideale les eruit ziet. In figuur 5.1 volgt een 

samenvatting van de uitspraken van leerlingen over zichzelf, in figuur 5.2 een 

samenvatting van uitspraken over de docent. 
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Figuur 5.1: Leerlingen over hoe ze graag zouden werken 

 

 

 

 

 
 

Figuur 5.2: Leerlingen over hun docent m.b.t. het omgaan met verschillen 
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Hoofdstuk 6 

Conclusies 
 

6.1 Deelvragen 

De deelvragen uit dit onderzoek kunnen als volgt beantwoord worden. 

 

1. Welke verschillen bestaan er tussen leerlingen? 

De verschillen waarop de nadruk ligt in dit onderzoek betreffen verschillen in 

(leer)tempo, niveau, begeleidingsbehoefte, leerstijlen, leertypen en meervoudige 

intelligentie.  

 

2. Op welke wijze kunnen docenten rekening houden met verschillen? 

Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen, kunnen docenten 

differentiëren in instructie, leertijd en verwerking van de leerstof. In de lessen kan dit 

op de volgende manieren zichtbaar worden: 

 

Instructie:  

 Docenten maken gebruik van materialen (visualisatie) ter ondersteuning van de 

(meestal) verbale instructie; 

 Leerlingen werken in niveaugroepen waarbij meer of minder instructie wordt 

gegeven; 

 De docent geeft individueel extra instructie, eventueel aan de instructietafel; 

 

Leertijd:  

 Docenten geven opdrachten volgens het BHV model (basis–herhaling–verdieping); 

 Leerlingen werken in hun eigen tempo; 

 

Verwerking van de leerstof:  

 Docenten geven gevarieerde opdrachten die rekening houden met verschillen in 

leerstijlen, leertypen en meervoudige intelligentie; 

 Docenten bieden leerlingen keuzemogelijkheden; 

 Docenten geven opdrachten die variëren in moeilijkheidsgraad; 

 Docenten hanteren diverse didactische werkvormen; 

 

3. Welke van de bij deelvraag 2 genoemde werkwijzen worden in de onderbouw van het 

Mollerlyceum toegepast? 

 

Instructie 

 Docenten maken gebruik van materialen bij de instructie (11/16 lessen); 

 Docenten geven individueel extra instructie (10/16 lessen); 

 

Leertijd:  

In 8/16 lessen is het werktempo in meer of mindere mate vrij. Er is wel in alle 

gevallen een deadline waarop het werk klaar moet zijn. In de meeste gevallen 

betekent dit: niet af = meer huiswerk; 

 

Verwerking van de leerstof:  

 Keuzemogelijkheden voor leerlingen: de keuze om instructie te volgen of 

opdrachten te maken (1/16 lessen), zelf de volgorde van de opdrachten bepalen 

(1/16 lessen), vaste opdracht met (deels) eigen invulling/uitvoering (4/16 lessen)  

 Didactische werkvormen: doceren (16/16 lessen), vragen stellen (13/16 lessen), 

opdrachten werkboek/iPad maken (12/16 lessen), werken in 2-tallen (4/16 

lessen), werken in groepje (1/16 lessen) 
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4. Wat verstaan onderbouwleerlingen van het Mollerlyceum onder het begrip ‘omgaan 

met verschillen’? 

Deze vraag vinden leerlingen in de interviews aanvankelijk moeilijk te beantwoorden. 

Op de vraag of docenten rekening houden met verschillen antwoorden ze unaniem 

met nee. Blijkbaar hebben ze er toch een idee over. Na het geven van de inleiding 

noemen ze zelf verschillen in werktempo, niveau, concentratie, motivatie en mate 

van zelfstandigheid.  

 

5. Herkennen onderbouwleerlingen van het Mollerlyceum tijdens de lessen werkwijzen 

waarop hun docenten rekening kunnen houden met verschillen? 

De werkwijzen waarop docenten rekening kunnen houden met verschillen, zoals 

beschreven bij deelvraag 2, worden door leerlingen weinig herkend in de lessen. 

 

6.2 Onderzoeksvraag 

Op basis van de antwoorden op de deelvragen kan de onderzoeksvraag beantwoord 

worden. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: Op welke wijze houden docenten in de 

onderbouw van het Mollerlyceum rekening met verschillen tussen leerlingen, zijn deze 

werkwijzen herkenbaar voor de leerlingen en zo ja, hoe kwalificeren zij deze werkwijzen?  

Over het algemeen kan geconcludeerd worden dat docenten in de onderbouw van het 

Mollerlyceum in hun werkwijzen niet expliciet rekening houden met verschillen tussen 

leerlingen. De manieren waarop docenten rekening kunnen houden met verschillen 

worden door leerlingen weinig herkend in de lessen. Leerlingen vinden dat docenten 

meer en beter rekening kunnen houden met verschillen tussen leerlingen en geven 

daartoe verschillende suggesties. 

 

6.3 Conclusies op hoofdpunten 

Docenten kunnen differentiëren in instructie, leertijd en verwerking. Hieronder worden de 

conclusies op deze punten beschreven.  

 

6.3.1 Instructie 

 In ongeveer 2/3 van de lessen wordt gebruikt gemaakt van materiaal om de 

instructie te verduidelijken; 

 Het werken in niveaugroepen komt niet voor; 

 Het geven van een verlengde of verkorte instructie komt niet voor. Bij één vak 

mogen leerlingen die de stof begrijpen doorwerken, terwijl de docent instructie geeft. 

Bij alle andere vakken zijn hier volgens de leerlingen geen duidelijke afspraken over; 

 Docenten geven, indien nodig, extra uitleg aan individuele leerlingen; 

 
6.3.2 Leertijd 

 Het tempo van de les en het zelfstandig werken is in de helft van de lessen 

docentgestuurd; 

 Leerlingen die snel klaar zijn, werken verder in hun boek. Soms aan een ander vak; 

 Als leerlingen hun werk niet af hebben, betekent dat in veel gevallen meer huiswerk; 

 Docenten maken geen gebruik van het BHV-model (basis – herhaling – verrijking); 

 
6.3.3 Verwerking 

 Docenten houden bij de verwerking van de stof niet expliciet rekening met leerstijlen 

of meervoudige intelligentie; 

 Leerlingen hebben nauwelijks keuzemogelijkheden in de manier waarop ze de stof 

verwerken; 

 In de dakpanklassen wordt alleen bij de toetsen rekening gehouden met 

niveauverschillen; 

 Met didactische werkvormen wordt weinig gevarieerd; 

 In het merendeel van de lessen wordt door leerlingen zelfstandig aan opdrachten 

gewerkt. 
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6.4 Uitwerking van de conclusies 

Op basis van de observaties kan geconcludeerd worden dat 2/3 van de docenten een 

groot deel van de les aan het werk is met vertellen, opdrachten nabespreken en vragen 

stellen. De werkvormen hierbij zijn voornamelijk klassikaal en frontaal. De meeste 

leerlingen luisteren, maken hun opdrachten en doen wat er van hen wordt gevraagd. 

Leerlingen die de stof niet interessant vinden, het tempo niet kunnen bijhouden of juist 

verveeld zijn omdat ze alles al snappen, lijken door deze voornamelijk klassikale en 

frontale manier van lesgeven gemakkelijk te kunnen ontsnappen aan de aandacht van de 

docent.  

Tijdens het zelfstandig werken mogen er volgens de leerlingen altijd vragen worden 

gesteld. Docenten reageren echter niet altijd positief op hun vragen. Uit de observaties 

blijkt, dat bijna de helft van de docenten rondloopt tijdens het werken. In 1/3 van de 

lessen is geen sprake van individuele instructie. 

Leerlingen geven aan dat ze vooral zelf aan het werk willen zijn met afwisselende 

opdrachten. Het maken van keuzes vinden ze belangrijk. Docenten mogen van hen veel 

minder lang aan het woord zijn. Veel leerlingen kijken liever zelf hun opdrachten na, in 

plaats van klassikaal. Leerlingen vragen om aandacht van hun docenten. Docenten die 

door de klas lopen, die zien waar ze mee bezig zijn, wat ze moeilijk vinden en die 

beschikbaar zijn om hun vragen te beantwoorden.  

 

Het uitvoeren van een eenmalige observatie is uiteraard een momentopname. De 

interviews met de leerlingen bevestigen de resultaten van de observaties echter in sterke 

mate. Op basis daarvan kan geconcludeerd worden dat de observaties, in combinatie met 

de interviews een voldoende betrouwbaar beeld opleveren van de werkelijkheid. 

 

6.5 Conclusies in relatie tot ander onderzoek 

In februari 2013 is de tevredenheid van leerlingen gemeten (bijlage 4). Dit onderzoek is 

uitgevoerd onder leerlingen uit klas 3 havo/vwo. Enkele resultaten uit dit 

tevredenheidsonderzoek zijn relevant voor dit onderzoek. De genoemde cijfers zijn 

rapportcijfers (schaal 1/10) 

 

1 De docenten leggen goed uit. 5.9 

2 De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 5.4 

3 In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld luisteren naar 

uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict). 

6.1 

4 Als het nodig is, krijg je extra begeleiding 6.2 

 

Hoewel dit onderzoek leerlingen uit klas 3 betreft en deels mogelijk andere docenten, zijn 

er toch opvallende overeenkomsten te noemen. De stellingen 1 en 2 betreffen het geven 

van uitleg en het rekening houden met wat leerlingen wel en niet kunnen.  Uit beide 

onderzoeken blijkt dat op deze gebieden volgens de leerlingen het één en ander 

verbeterd kan worden. 

Stelling 3 laat een voldoende rapportcijfer zien, maar bevestigt tegelijkertijd de 

resultaten van de interviews, waarbij leerlingen aangeven dat ze behoefte hebben aan 

meer afwisseling in de les. 

Stelling 4 betreft het geven van extra begeleiding. Dit kan op verschillende manieren 

worden opgevat. Begeleiding in de zin van extra uitleg wordt in de onderbouw bijna altijd 

gegeven. Daarover zijn de leerlingen uit het interview dan ook positiever dan hun 

medeleerlingen uit klas 3. Extra begeleiding kan ook betekenen: ondersteuning voor 

leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daar is in dit onderzoek echter niet naar 

gevraagd.  

 

Uit het onderzoek naar docentcompetenties voor Passend Onderwijs (Kerklaan, 2013) 

blijkt dat ruim 3/4 van de docenten op het Mollerlyceum van mening is dat ze leerlingen 

die dat nodig hebben extra uitleg kunnen geven. Ook geven de meeste docenten aan 

weinig rekening te houden met tempo- en/of niveauverschillen tussen leerlingen, door 
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bijvoorbeeld te differentiëren in herhalings- en verdiepingsstof. Tot slot zijn zij van 

mening dat ze leerlingen weinig keuzemogelijkheden bieden in de les.  Deze resultaten 

komen overeen met de resultaten van de observaties en interviews uit het huidige 

onderzoek.  

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat docenten in de onderbouw van het 

Mollerlyceum over het algemeen in hun werkwijzen niet expliciet rekening houden met 

verschillen tussen leerlingen. Deze conclusie wordt door de leerlingen bevestigd. 

 

6.6 Aanbevelingen 

Uit dit onderzoek blijkt dat docenten in de onderbouw van het Mollerlyceum meer 

expliciet rekening kunnen houden met verschillen tussen leerlingen in de klas. De 

didactische uitwerking van het omgaan met verschillen wordt differentiatie genoemd. 

Wanneer docenten differentiëren in hun lessen heeft dat, zo blijkt uit onderzoek, een 

gunstig effect op de leeropbrengsten, kansen en motivatie van leerlingen. 

Differentiëren is echter geen zaak van de docenten alleen. Het moet planmatig en 

schoolbreed worden aangepakt, vanuit een heldere, breed gedragen visie en duidelijke 

afspraken. Dit zorgt voor een doorgaande lijn en ondersteunt de borging. De 

schoolleiding speelt hierin een cruciale rol.  

 

 

Aanbeveling 

Formuleer, bij voorkeur eind schooljaar 2013-2014, (gezamenlijk) een heldere visie op 

differentiëren in de onderbouw van het Mollerlyceum. Het CPS heeft in een publicatie 

enkele vragen opgenomen die hierin leidend kunnen zijn (zie bijlage 12). 

 

 

Docenten hebben tijd, kennis en ervaring nodig om zich te ontwikkelen en de kwaliteit te 

kunnen bieden die nodig is om recht te doen aan iedere leerling. Het is van groot belang 

dat de schoolleiding docenten stimuleert, motiveert en faciliteert om te 

professionaliseren.  Tegelijkertijd hebben docenten hierin zelf een grote professionele 

verantwoordelijkheid.  

 

 

Aanbeveling 

Organiseer begin schooljaar 2014-2015 een teamtraining ‘Omgaan met verschillen’ voor 

alle leden van het team onderbouw. De gezamenlijkheid zorgt ervoor dat de startsituatie 

voor het hele team gelijk is en dat alle leden over dezelfde informatie en kennis 

beschikken.  

 

 

Om veranderingen en vernieuwingen te implementeren en te borgen is het van groot 

belang deze regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen. Wanneer de visie in de 

kast verdwijnt en de teamtraining geen praktisch vervolg krijgt, is het verspilde moeite 

met teleurstelling en wellicht demotivatie tot gevolg.  

 

 

Aanbeveling 

Maak omgaan met verschillen planmatig, doel- en opbrengstgericht en organiseer in 

schooljaar 2014-2015 vervolgonderzoek rondom dit thema in de vorm van een 

actieonderzoek / teamonderzoek. Betrek ook bij dit nieuwe onderzoek de leerlingen. 

 

 

Tot slot, omgaan met verschillen heeft pas echt kans van slagen, wanneer docenten 

investeren in een goede relatie met hun leerlingen. De leerlingen zelf hebben veel ideeën 
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en tips over de wijze waarop zij willen leren en over de wijze waarop docenten beter 

kunnen omgaan met verschillen in de klas.  

 

 

Aanbeveling 

Maak contact met de leerlingen en luister naar wat ze willen vertellen. Ontvang ze bij de 

deur bij binnenkomst, loop door de klas wanneer ze aan het werk zijn en geef feedback 

op waar ze mee bezig zijn. Leerlingen voelen zich gezien en docenten hebben sneller in 

de gaten waar het goed gaat en waar eventueel ondersteuning of verrijking nodig is. 

 

 

6.7 Discussie en reflectie 

Terugkijkend op het proces en het resultaat is het onderzoek geslaagd te noemen. Er is 

antwoord gegeven op de deelvragen en de onderzoeksvraag en op basis daarvan zijn 

bruikbare aanbevelingen geformuleerd waar het team onderbouw in schooljaar 2014-

2015 concreet mee aan de slag kan gaan. 

 

De onderzoeksvraag had nog scherper geformuleerd kunnen worden. Feitelijk bestaat de 

vraag uit drie delen en dat blijkt lastig te beantwoorden. De laatste toevoeging, - hoe 

kwalificeren de leerlingen deze werkwijzen?-,  blijkt weinig toe te voegen en is in de 

deelvragen ook niet nader uitgewerkt. De deelvragen zijn gedurende het proces nog 

aangescherpt om daarmee de onderzoeksvraag beter te kunnen beantwoorden. 

 

Een toevoeging op het onderzoek had kunnen zijn om niet alleen de manier waarop 

docenten rekening houden met verschillen te onderzoeken, maar ook de mate waarin ze 

dat doen. Ook bij de interviews hadden aantallen toegevoegd kunnen worden, door het 

meten van het aantal leerlingen dat een uitspraak deed of een bepaalde mening 

onderschreef. Deze toevoegingen hadden het onderzoek vollediger gemaakt.  

 

Het onderzoek is valide te noemen, omdat het antwoord heeft gegeven op de vraag. Met 

andere woorden: er is onderzoek gedaan naar wat onderzocht moest worden. Het 

onderzoek is voldoende betrouwbaar. De observaties zijn uiteraard momentopnamen, 

maar op basis van andere onderzoeken en de interviews is het aannemelijk dat, wanneer 

een collega deze observaties opnieuw zou uitvoeren, er een vergelijkbaar beeld ontstaat.  

 

Vervolgonderzoek, zoals genoemd bij de 

aanbevelingen, zou kunnen bestaan uit een 

actieonderzoek waarbij het implementatieproces 

middels onderzoek gevolgd wordt. Bij voorkeur 

is dit een teamonderzoek, zodat niet alleen de 

onderzoeker maar het gehele team betrokken is. 
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Bijlage 1 
Fragment uit het Onderwijsverslag 2012-2013 
_______________________________________________________________________ 

 

Vaardigheden leraren •  

 

Algemeen didactische vaardigheden (basisvaardigheden) zijn: 

 

 de leraar legt de leerstof duidelijk uit; 

 de leraar realiseert een taakgerichte werksfeer; 

 leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. 

  

Goed pedagogisch klimaat • Vrijwel alle leraren zorgen voor een veilig leerklimaat. 

Dat is al jaren het geval. Afhankelijk van de onderwijssector of de schoolsoort laten de 

leraren in 94 tot 100 procent van de geobserveerde lessen zien dat zij de (ortho-) 

pedagogische vaardigheden beheersen. Als een leraar goede pedagogische vaardigheden 

heeft, dan gaan leerlingen graag naar school en leren ze met plezier. 

 

Voldoende didactische vaardigheden • Zo’n driekwart van de leraren legt de lesstof 

duidelijk uit, zorgt voor een taakgerichte werksfeer in de klas en betrekt de leerlingen en 

studenten actief bij de lessen. Deze leraren beschikken over de algemeen didactische 

vaardigheden.  

 

Differentiatievaardigheden (complexe vaardigheden) hebben betrekking op afstemming 

op verschillen tussen leerlingen en studenten. Wat er precies onder verstaan wordt, is 

afhankelijk van de onderwijssector. 

Differentiatie essentieel • Leraren die differentiëren, sluiten in hun lessen op 

planmatige wijze aan op het niveau en het tempo van de leerlingen. Ze stemmen hun 

uitleg en opdrachten af, maken gebruik van de mogelijkheden die de leermiddelen bieden 

en benutten de beschikbare lestijd voor iedere leerling optimaal. In het voortgezet 

onderwijs laat een kwart tot een derde van de leraren tijdens de lessen zien dat ze 

kunnen differentiëren.  

 

Gemotiveerde leerlingen bij afstemming en feedback • Voor leerlingen is het 

belangrijk dat meer leraren afstemmen en differentiëren. Leerlingen zijn meer 

gemotiveerd als leraren de lessen goed aan laten sluiten bij hun ontwikkeling en 

interesses. Behalve maatwerk en afstemming, is het belangrijk dat leraren hun leerlingen 

of studenten regelmatig terugkoppeling geven. De inspectie ziet bij lesobservaties dat 

leraren niet altijd gerichte feedback geven. Bij leraren die dat wel doen en daarnaast 

goed duidelijk maken wat de leerlingen moeten leren en waarom, blijken de leerlingen en 

studenten hogere resultaten te halen en gemotiveerder te zijn. 

 

Afstemming en maatwerk niet vanzelfsprekend • Omgaan met verschillen is geen 

doel op zich, maar een middel om zowel de sterk presterende als de zwak presterende 

leerling of student tot zijn recht te laten komen. Deze vorm van maatwerk wordt door de 

invoering van passend onderwijs nog belangrijker. Afstemming en maatwerk zijn om drie 

redenen nog niet vanzelfsprekend. Ten eerste zien niet alle leraren het belang in van 

differentiëren. Verder zeggen leraren vanwege werkdruk of gebrek aan faciliteiten niet 

altijd toe te komen aan differentiatie en afstemming. In de derde plaats zijn niet alle 

leraren tijdens hun lerarenopleiding voldoende op differentiatie voorbereid. Leraren die 

zich willen bekwamen in differentiatievaardigheden, zien niet hoe ze dat kunnen doen 

zonder dat hun werkdruk verhoogt. 
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Bijlage 2 
Fragment opbrengstenkaarten 2014 
__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 3 
Hinkelpaden Scholengroep Bergen op Zoom, leerjaar 1 t/m 3 
(resp. 12/13 – 11/12 – 10/11) 
__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 4 
Tevredenheidsenquête 2013 (Vensters voor Verantwoording) 
__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 5 
Relevante fragmenten uit het sectorakkoord VO 
___________________________________________________________ 

 

Klaar voor de toekomst!  
Samen werken aan onderwijskwaliteit  

 
Sectorakkoord VO 2014-2017  
17 april 2014  
 
Dit sectorakkoord wordt gesloten tussen:  

 De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als 

bestuursorgaan, hierna genoemd OCW,  

 De VO-raad, sectororganisatie en belangenbehartiger van besturen en scholen in 

het voortgezet onderwijs, hierna genoemd VO-raad.  

_______________________________________________________________________ 

 

De samenleving, ouders en leerlingen verwachten in toenemende mate dat het onderwijs 

aansluit bij de individuele (zorg-)behoeften en talenten. Die roep om onderwijs op maat 

zien we terug in het maatschappelijke debat over de kwaliteit van onderwijs, in de roep 

van – steeds mondigere - ouders die aandacht vragen voor de talenten van hun kinderen 

en de ontwikkelingen in scholen naar gedifferentieerd en gepersonaliseerd onderwijs 

(pag. 4). 

 

Goed onderwijs is onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen en waarin 

leerlingen op hun niveau zinvol worden uitgedaagd en een zo goed mogelijk leerresultaat 

bereiken. De invoering van passend onderwijs en de vraag om aandacht voor 

talentontwikkeling vragen om een meer gevarieerd aanbod in de klas en in de school. 

Alle leerlingen moeten aanspraak kunnen maken op zinvol en uitdagend onderwijs 

waarbij hun talenten worden aangesproken en hun interesse wordt gewekt. Op dit 

moment geven nog teveel leerlingen aan dat ze zich in het onderwijs niet genoeg 

uitgedaagd voelen of vervelen (pag. 6, verwezen wordt naar: Kamerbrief over 

toptalenten in het funderend onderwijs, september 2013). 

 

Besturen en scholen richten zich de komende jaren op het bieden van uitdagend 

onderwijs voor elke leerling. De sector streeft er naar dat maatwerk en meer 

gepersonaliseerd leren voor alle leerlingen mogelijk wordt. Scholen waar het onderwijs zo 

is ingericht dat talent de volle ruimte krijgt en leraren zijn toegerust om talent te 

signaleren en uit te dagen (pag. 7).   

 

Goed voortgezet onderwijs betekent dat er een ambitieuze leercultuur is van leerlingen, 

docenten en schoolleiding. We hebben de ambitie om leerlingen meer te boeien, het 

onderwijs meer te laten prikkelen, leerlingen vragen te laten stellen, een onderzoekende 

houding aan te leren en vakmanschap daadwerkelijk te waarderen. Dat vereist dat 

leerlingen kunnen leren in een inspirerende leeromgeving: in een lerende organisatie 

leren leerlingen meer. Cultuurverandering begint in de school zelf: in de klas, bij 

leerlingen en bij docenten (pag. 15). 

 

De versterking en borging van de professionaliteit van leraren, schoolleiders en 

bestuurders is een belangrijke sleutel tot het verder verhogen van de kwaliteit van het 

onderwijs. Diverse recent verschenen studies wijzen op de noodzaak van een 

kwaliteitsslag als het gaat om de professionaliteit én professionalisering van zowel 

leraren (onvoldoende beheersing basis- en complexe vaardigheden, startbekwaamheid, 

niet altijd zicht op sterke en zwakke punten; onvoldoende collegiale feedback) als 
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schoolleiders (effectiviteit en kwaliteit van professioneel leiderschap). Voortdurende en 

gerichte professionalisering is noodzakelijk om toekomstbestendig onderwijs en de school 

als inspirerende leeromgeving voor leerlingen adequaat vorm te kunnen geven (pag. 17- 

18). 

 

Voor het vormgeven van eigentijds onderwijs en de brede taakstelling van het onderwijs 

is het cruciaal dat leraren beschikken over voldoende kennis en vaardigheden om 

talenten uit te dagen en te differentiëren in de klas. Om adequaat om te kunnen gaan 

met verschillen tussen leerlingen en het onderwijs af te stemmen op verschillen tussen 

leerlingen, is het onontbeerlijk dat leraren zowel de basis- als complexe vaardigheden 

beheersen. Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat het merendeel van de leraren op dit 

moment de complexe vaardigheden nog niet toont; een kleine groep leraren beheerst 

ook de basisvaardigheden niet. Bovendien bestaan er op deze gebieden nog grote 

verschillen tussen en binnen scholen. Besturen en scholen zetten daarom de komende 

jaren in op het versterken van zowel de basis- als complexe vaardigheden van docenten. 

In het bijzonder wordt daarbij ingezet op opbrengstgericht werken (talentbenutting) en 

het omgaan met verschillen (excellentie, passend onderwijs) door zowel startende als 

ervaren leraren (pag. 19-20, verwezen wordt naar: Kamerbrief Plan van aanpak 

toptalenten 2014 – 2018 (maart 2014) en Inspectie van het Onderwijs (2013), 

Onderwijsverslag 2011/2012). 

 

Kwaliteitsafspraken  

 In 2020 beheersen alle leraren in het VO de basisvaardigheden en de complexe 

vaardigheden.  

 In 2020 beschikken alle leraren in het VO over voldoende basiskennis en -

vaardigheden op het gebied van ICT en e-didactiek.  

 Besturen geven in het kader van school- en onderwijsverbetering in hun 

professionaliseringsbeleid en in samenspraak met leraren prioriteit aan het 

verbeteren van de kennis en (complexe) vaardigheden op het gebied van 

opbrengstgericht werken, aan het signaleren van en omgaan met verschillen 

tussen leerlingen en aan het versterken van didactische ict-kennis en 

vaardigheden (pag. 20). 
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Bijlage 6 
Waarderingskader inspectie (fragment) 
(uitwerking van de punten uit het toezichtskader) 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Kwaliteitsaspect 8: De leraren stemmen hun didactisch handelen af op verschillen tussen 

leerlingen. 

 

8.1 De leraren gebruiken bij de vormgeving van hun onderwijs de analyse van de 

prestaties van de leerlingen.  

- Op basis van zowel formatieve evaluatiegegevens als interactie met de leerling 

kan de leraar benoemen waar de leerling staat in zijn leerproces;  

- De leraren formuleren concrete doelen en/of acties voor bovengemiddeld 

presterende leerlingen;  

- De leraren bepalen op basis van een analyse van de prestaties doelen voor 

(groepen) leerlingen (om achterstanden weg te werken);  

- Leraren maken op basis van de analyse van de vorderingen of leerprestaties 

aanpassingen in het onderwijs aan de groep zijn gemaakt.  

 

8.2 De leraar stemt de instructie af op verschillen tussen leerlingen.  

- De leraar richt zich ook op sterkere en zwakkere leerlingen;  

- De leraar zet leerlingen die minder instructie nodig hebben alvast aan het werk;  

- De leraar geeft extra of aanvullende instructie aan groepjes leerlingen of 

individuele leerlingen;  

 

8.3 De leraar stemt de verwerking af op verschillen tussen leerlingen.  

- De leraar geeft leerlingen die dat nodig hebben meer en extra 

oefenmogelijkheden:  

- De leraar geeft leerlingen die dat nodig hebben de mogelijkheid tot overslaan 

(compacten) en verrijken;  

- Leerlingen kunnen werken met individuele leervragen en doelen. 
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Bijlage 7 
Uitnodiging lesbezoek collega’s 
_______________________________________________________________________ 

 

Beste collega’s, 

 

Dit schooljaar voer ik in het kader van de Academische Opleidingsschool (AOS) een 

onderzoek uit naar differentiatie in de les. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te 

brengen hoe wij als docenten in de onderbouw van het Moller rekening houden met 

verschillen tussen leerlingen. Mijn onderzoeksvraag is als volgt geformuleerd: 

 

'Op welke wijze houden docenten in de onderbouw van het Mollerlyceum rekening met 

verschillen tussen leerlingen, zijn deze werkwijzen herkenbaar voor de leerlingen en zo 

ja, hoe kwalificeren zij deze werkwijzen?' 

 

De onderzoeksmethode waar ik voor heb gekozen is het uitvoeren van lesobservaties in 

enkele klassen en het interviewen van een groep leerlingen uit diezelfde klassen. 

Uiteraard worden de gegevens van de observaties en het interview volstrekt anoniem 

verwerkt. De insteek is lerend van aard: hoe kunnen we het aanbod zo goed mogelijk af 

stemmen op de persoonlijke onderwijsbehoeften van onze leerlingen, uiteraard binnen de 

ons gegeven mogelijkheden. Dit onderzoek levert hopelijk waardevolle feedback op 

waarmee secties en teams hun voordeel kunnen doen bij de inrichting van de 

lesprogramma’s.  

 

De lesbezoeken heb ik gepland op 4, 5, 11 en 12 februari.  De klassen waar het om gaat 

zijn H2A, H2B, B1F en H1C. In de bijlage stuur ik een schema mee van de lessen die ik 

zou willen bezoeken. Ik stel het op prijs als ik bij jullie in de les mag komen kijken. In de 

meeste gevallen gaat het om één les, in een enkel geval om twee. Als mijn bezoek niet 

uitkomt in verband met een gepland proefwerk op dat moment, of als je om een andere 

reden bezwaar hebt tegen mijn komst, wil je dat dan zo spoedig mogelijk laten weten? 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Sanneke Kerklaan 
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Bijlage 8 
Observatiepunten lesbezoeken 
_______________________________________________________________ 

 

Instructie 

De instructie wordt inzichtelijk ondersteund met materiaal 

Er is sprake van instructie in niveaugroepen 

De docent verlengt en/of verkort de instructietijd voor zwakke of begaafde leerlingen 

De docent werkt met leerlingen aan de instructietafel tijdens het zelfstandig werken 

De docent geeft individueel extra instructie  

 

Verwerking 

De docent geeft ruimte aan verschillen in werk- en leertempo van leerlingen 

De docent maakt gebruik van het BHV model 

De docent maakt bij de verwerking gebruik van verschillende didactische werkvormen 

De docent houdt rekening met leerstijlen, leertypen en/of meervoudige intelligenties. 

De docent houdt bij de verwerking rekening met niveauverschillen (dakpanklas) 

De docent biedt keuzemogelijkheden in de verwerking van de stof 
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Bijlage 9 
Vragenlijst leerlingen 
_______________________________________________________________________ 

 

1. Als docenten iets uitleggen, maken ze dan gebruik van materiaal om het duidelijk te 

maken? Zo ja, wat doen ze? 

 

 Aantekeningen op het (smart)bord 

 Uitleg op het (smart)bord 

 Powerpoint 

 Model 

 Voorbeelden, demonstratie 

 Lesboek 

 Kaarten, afbeeldingen, tekeningen 

 Anders, …. 

 

2. Wordt er in de les wel eens gewerkt met niveaugroepen? Bijvoorbeeld een groep 

van snelle leerlingen, een middengroep en een groep leerlingen die graag meer uitleg 

wil hebben. 

 

3. Als leerlingen de uitleg snel begrijpen, mogen ze dan alvast aan het werk? 

 

4. Als leerlingen moeite hebben met de uitleg, krijgen ze dan (in een groepje) extra 

uitleg? 

 

5. Als je tijdens het zelfstandig werken iets niet begrijpt, kun je dan extra uitleg 

vragen?  

 

6. Zo ja, op welke manier? 

 

 Aan tafel bij de docent 

 De docent loopt rond 

 Je steekt je vinger op en dan komt de docent bij je 

 Anders, …. 

 

7. Als je snel klaar bent met je werk, weet je dan wat je moet gaan doen? 

 

8. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig voor hun werk dan andere leerlingen. 

Houden docenten daar rekening mee? 

 

9. Zo ja, op welke manier? 

 

10. In sommige methodes zijn de stof en de opdrachten als volgt ingedeeld: 

Basis – herhaling – verdieping 

 

11. Bij welke vakken wordt er ook echt met die verdeling gewerkt? 

 

12. In de lessen kun je op verschillende manieren werken. Welke manieren herken 

je? 

 

Instructievormen – op welke manieren wordt de stof uitgelegd? 

(doceren – vertelling – film – excursie – demonstratie – tv programma – PowerPoint) 

 

Interactievormen – op welke manieren praat je met de docent / je klas over de 

stof? 

(Vragen stellen – klassengesprek – discussie – interview – debat) 
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Opdrachtvormen – wat voor soort opdrachten moet je maken? 

(Huiswerk – oefeningen uit het boek – werkstuk – presentatie – mindmap – foto’s – 

film – verhaal – ect) 

 

Samenwerkingsvormen – op welke manieren werk je wel eens samen aan 

opdrachten? Hoe vaak komt dat voor? 

Tweetallen - groepjes 

 

Spelvormen – maken docenten wel eens gebruik van spelvormen? 

(rollenspel – simulatie – spel maken, al dan niet m.b.v. de leerstof - taaldorp) 

 

13. Leerlingen leren op hun eigen manier. Sommige leerlingen gaan het liefst direct 

aan de slag en vragen om hulp en uitleg als dat nodig is. Andere leerlingen kijken en 

luisteren graag eerst naar de uitleg en gaan daarna aan het werk. Houden docenten 

rekening met deze verschillen tussen leerlingen? 

 

14. Sommige leerlingen leren graag met muziek op de achtergrond, andere leerlingen 

leren woordjes terwijl ze heen en weer lopen. Sommige leerlingen maken graag een 

mindmap waarin ze kunnen werken met tekeningen en kleurtjes, andere leerlingen 

werken met strakke schema’s. sommige leerlingen werken graag samen, anderen 

liever in hun eentje. Dit heeft te maken met meervoudige intelligentie, iedereen is 

op een bepaalde manier knap. Houden docenten daar rekening mee? 

 

15. Als je in een havo-kans klas of een havo-vwo klas zit, heb je te maken met 

verschillende niveau’s. Houden docenten daar in de les rekening mee? 

 

16. Bij welke vakken mag je wel eens zelf kiezen welke opdrachten je maakt, of op 

welke manier je een opdracht maakt? 

 

17. Op welke manier(en) kunnen docenten (nog)meer en beter rekening houden met 

verschillen tussen leerlingen? 

 

18. Op welke manier(en) kunnen jullie het beste leren? 

 

19. Hoe ziet een ideale les er uit? 
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Bijlage 10 
Resultaten lesobservaties 
__________________________________________________________________________________ 
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Bijlage 11 
Vragenlijst leerlingen met resultaten 
_______________________________________________________________________ 

 

 

Als docenten iets uitleggen, maken ze dan gebruik van materiaal om het duidelijk te 

maken? Zo ja, wat doen ze? 

 

Door leerlingen worden genoemd: Aantekeningen op het (smart)bord, PowerPoint/prezi, 

lesboek, filmmateriaal 

 

Opmerkingen van leerlingen: 

 

 Sommige leraren geven helemaal geen uitleg, dan moet je maar gewoon aan het 

werk gaan 

 Sommige leraren geven veel te veel uitleg, die praten de hele les 

 De leraar laat nooit iets zien, hij vertelt alleen maar  

 De leraar leest voor uit boek en geeft verder geen uitleg 

 De leraar vertelt veel en dan laat hij zien wat we moeten doen 

 Soms laat hij een filmpje zien waarin iets nieuws wordt uitgelegd 

 Meestal moeten we meelezen in ons boek 

 We moeten gewoon luisteren naar de uitleg 

 

Wordt er in de les wel eens gewerkt met niveaugroepen? Bijvoorbeeld een groep van 

snelle leerlingen, een middengroep en een groep leerlingen die graag meer uitleg wil 

hebben? 

 

De leerlingen antwoorden dat dit niet gebeurt.  

 

Als leerlingen de uitleg snel begrijpen, mogen ze dan alvast aan het werk? 

 

De leerlingen geven aan dat dit meestal niet mag. Er zijn geen vaste afspraken over. Bij 

sommige lessen gebeurt het echter wel. 

 

Opmerkingen van leerlingen: 

 

 Soms mag het, maar meestal moet iedereen luisteren naar de uitleg.  

 Het mag, zolang je maar stil bent.  

 Ik doe het gewoon 

 Het mag niet altijd, maar het gebeurt wel vaak 

 Nee, het mag nooit. Je moet altijd luisteren, daarna werken, dan weer luisteren, 

etc. 

 

Als leerlingen moeite hebben met de uitleg, krijgen ze dan in een groepje extra uitleg? 

 

De leerlingen antwoorden dat dit niet gebeurt. 

 

Opmerking van een leerling: 

 

 De leraar zegt: wie het nog niet snapt mag bij mij langs komen. Dan is er soms 

een groepje bij zijn tafel. 
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Als je tijdens het zelfstandig werken iets niet begrijpt, kun je dan extra uitleg vragen?  

Zo ja, op welke manier? 

 

De leerlingen antwoorden dat het bijna altijd mag. Leraren reageren echter niet altijd 

even positief op hun vragen. De manier waarop extra uitleg gevraagd kan worden, is 

meestal door een vinger op te steken, waarna de docent naar de leerling toe komt. Soms 

loopt de docent rond en kunnen leerlingen vragen stellen. In een enkel geval wordt 

genoemd dat de leerling naar het bureau loopt om een vraag te stellen. 

 

Opmerkingen van leerlingen: 

 

 Ja, bijna altijd 

 Ja, leraren willen altijd wel helpen als je iets niet begrijpt 

 Het mág wel, maar sommige leraren geven je dan het gevoel dat je dom bent. Ze 

zuchten of ze zeggen: ‘dat heb ik al uitgelegd’.  

 Ik vraag het liever aan een medeleerling 

 Soms worden ze niet vrolijk als je om uitleg vraagt 

 De leraren doen dit al 25 jaar, dan snappen ze niet dat wij het soms niet meteen 

begrijpen. Ze zeggen dan dingen als: ‘als je goed had opgelet, dan…’ 

 De leraar legt het dan nog een keer uit, maar op dezelfde manier. Dan snap ik het 

nog niet 

 De meeste leraren zitten achter hun bureau, ze lopen niet rond 

 Je stelt een bvraag en de leraar legt het voor het bord uit 

 Eén leraar vertelt zoveel, daar heb je geen tijd om vragen te stellen 

 Soms mag je de leraar roepen 

 Als de leraar het niet ziet of hoort, ga ik naar hem toe 

 

Als je snel klaar bent met je werk, weet je dan wat je moet gaan doen? 

 

Het vaakst wordt genoemd, dat leerlingen gewoon verder moeten werken. Daarna 

worden genoemd ‘leren voor een toets’ of ‘aan een ander vak werken’. Een enkele keer 

wordt ‘wachten tot iedereen klaar is’ genoemd.  

 

Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig voor hun werk dan andere leerlingen. 

Houden docenten daar rekening mee? 

 

Docenten houden hier volgens de leerlingen geen rekening mee. 

 

Opmerkingen van leerlingen: 

 

 Als je het niet af hebt, heb je (soms) meer huiswerk 

 Als je niet klaar bent, moet je de antwoorden meeschrijven 

 

 

In sommige methodes zijn de stof en de opdrachten als volgt ingedeeld: Basis – 

herhaling – verdieping. Bij welke vakken wordt er ook echt met die verdeling gewerkt? 

 

De leerlingen antwoorden unaniem dat er bij geen enkel vak op die manier gewerkt 

wordt. Soms staat het wel zo in het boek, maar iedereen moet altijd alles maken. 

 

In de lessen kun je op verschillende manieren werken. Welke manieren herken je? 
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Instructievormen – op welke manieren wordt de stof uitgelegd? 

 

Leerlingen noemen: (Veel) vertellen, powerpoint, prezi, filmpjes 

 

Interactievormen – op welke manieren praat je met de docent / je klas over de stof?  

 

Leerlingen noemen: leraren stellen (veel) vragen, debat  

 

Opdrachtvormen – wat voor soort opdrachten moet je maken? 

 

De volgende opdrachten worden genoemd, in volgorde van het aantal keer dat ze 

genoemd zijn: 

 

1. Oefeningen uit het werkboek maken (bijna alle vakken) 

2. Extra stencils met oefeningen uit andere methodes maken 

3. Mindmap maken 

4. Verslag schrijven  

5. Boekverslag maken 

6. Presentatie houden 

 

Leerlingen uit de iPad klas noemen de eindopdrachten van VO-content. Deze lijken meer 

variatie te bieden dan de opdrachten uit werkboeken. 

 

Samenwerkingsvormen – op welke manieren werk je wel eens samen aan opdrachten?  

 

Leerlingen noemen: soms in tweetallen, bij een enkel vak wel eens in een groepje 

De leerlingen uit de iPad klas antwoorden, dat de eindopdrachten van VO content vaak 

groepsopdrachten zijn. 

 

Spelvormen – maken docenten wel eens gebruik van spelvormen? 

 

Docenten lijken hier geen gebruik van te maken. 

Opmerkingen van leerlingen:  

 

 Een keer bij de stagiaire, toen werd het een rommeltje. De opdracht was veel te 

vaag. Het was wel leuk om eens iets anders te doen 

 Tijdens een project, als extra opdracht hebben we een kwartetspel gemaakt 

 

Leerlingen leren op hun eigen manier. Sommige leerlingen gaan het liefst direct aan de 

slag en vragen om hulp en uitleg als dat nodig is. Andere leerlingen kijken en luisteren 

graag eerst naar de uitleg en gaan daarna aan het werk. Houden docenten rekening met 

deze verschillen tussen leerlingen? 

 

Leerlingen antwoorden dat dit niet gebeurt. 

 

Sommige leerlingen leren graag met muziek op de achtergrond, andere leerlingen leren 

woordjes terwijl ze heen en weer lopen. Sommige leerlingen maken graag een mindmap 

waarin ze kunnen werken met tekeningen en kleurtjes, andere leerlingen werken met 

strakke schema’s. sommige leerlingen werken graag samen, anderen liever in hun 

eentje. Dit heeft te maken met meervoudige intelligentie, iedereen is op een bepaalde 

manier knap. Houden docenten daar rekening mee? 

Leerlingen antwoorden dat dit niet gebeurt. 
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Opmerking onderzoeker: De opdrachten van VO-content (iPad klas) lijken hier door hun 

variatie iets meer rekening mee te houden. Nader onderzoek op dit gebied zou wenselijk 

zijn. 

 

Als je in een havo-kans klas of een havo-vwo klas zit, heb je te maken met verschillende 

niveaus. Houden docenten daar in de les rekening mee? 

 

Docenten houden hier alleen rekening mee bij de toetsen. 

 

Bij welke vakken mag je wel eens zelf kiezen welke opdrachten je maakt, of op welke 

manier je een opdracht maakt? 

 

Leerlingen antwoorden dat ze bijna nooit zelf mogen kiezen. Leerlingen uit de iPad klas 

antwoorden dat de opdrachten van VO-content soms keuzemogelijkheden bieden. 

 

Op welke manier(en) kunnen docenten (nog)meer en beter rekening houden met 

verschillen tussen leerlingen? 

 

De volgende opmerkingen worden genoemd: 

 Aandacht geven! 

 Zorgen dat ze weten welke leerlingen extra uitleg nodig hebben 

 Meer verschillende opdrachten geven 

 Meer afwisseling in de les, niet alleen maar praten 

 Ik kijk liever zelf mijn opdrachten na 

 Dat je zelf mag kiezen of je luistert naar de instructie of doorwerkt aan de 

opdrachten 

 Misschien meer uitdaging en moeilijkere opdrachten voor slimme leerlingen 

 Leerlingen kunnen elkaar ook helpen 

 Werken in verschillende groepen bij de uitleg, bijvoorbeeld een snelle groep, een 

middengroep en een langzame groep 

 Inlevertijden van huiswerk aanpassen als leerlingen ergens veel moeite mee 

hebben 

 

Op welke manier(en) kunnen jullie het beste leren? Hoe ziet een ideale les er uit? 

 

De volgende opmerkingen worden genoemd: 

 Met muziek op! 

 Je moet bezig kunnen blijven 

 Leraren moeten niet te lang praten, gewoon een korte samenvatting geven en 

daarna gaan we aan het werk. 

 Je moet meer kunnen kiezen 

 De leraar moet niet boos worden als je een vraag hebt 

 Ze moeten ons meer vertrouwen 

 We moeten een toets kunnen herkansen, of bijvoorbeeld vijf herkansingen per 

jaar krijgen die je zelf mag kiezen 

 Ik vind het fijn om aantekeningen te maken 

 Meer afwisseling in de les 

 De leraar moet ons meer met rust laten 

 Ik wil mijn eigen gang gaan 

 Meer zelfstandig werken en dan vragen kunnen stellen 

 Zelf de opdrachten nakijken in plaats van altijd klassikaal 
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Bijlage 12 
Leidende vragen m.b.t. het formuleren van een visie  
 

Uit: Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs.  

E-Book, bestemd voor schoolleiders, afdelings- en teamleiders. Amersfoort: CPS (2014) 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Wat kunt u doen om differentiëren een plek in de school te geven? 

 

Belangrijke vragen op strategisch niveau zijn: 

 

 Hoe past differentiatie in het schoolbeleid en bij onze visie en missie? 

 Welke (financiële) keuzes maken we om differentiatie te implementeren? 

 Welke doelen stellen we voor het differentiëren in de lessen? 

 

Belangrijke vragen op tactisch niveau zijn: 

 

 Wat moet er worden gedaan, geregeld en afgesproken om de differentiatie 

 in de lessen effectief in te voeren? 

 Wie gaat wat en hoe doen op welk moment en op welk niveau? 

 Hoe zorg je ervoor dat de docentvaardigheden systematisch en blijvend 

 worden ontwikkeld? 

 Hoe kun je hierbij optimaal gebruik maken van de expertise van de 

 teamleden zelf? 

 


