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Voorwoord 

 

“In de komende biologielessen tijdens het hoofdstuk ‘ Voortplanting’ gaan we differentiëren” 

vertelde ik de leerlingen. Dit deed ik om ze toch een beetje voor te bereiden op wat komen 

zou. “Dat hebben we ook bij wiskunde gehad antwoordde één van de leerlingen”. Het klopt 

dat jullie geleerd hebben te differentiëren bij wiskunde, maar differentiëren tijdens het 

hoofdstuk ‘voortplanting’ heeft meer te maken met de wijze waarop gewerkt gaat worden in 

de les. Niet elke leerling is hetzelfde! Sommige leerlingen vinden het bijvoorbeeld fijn om 

veel uitleg te krijgen anderen vinden dat weer minder fijn. Weer andere leerlingen werken 

snel aan de opdrachten, andere leerlingen hebben daarvoor weer meer tijd nodig. Daarom 

zullen de lessen anders zijn dan anders en worden jullie in drie groepen ingedeeld. Verdere 

uitleg volgde in de lessen die kwamen… 

Iedere leerling  (kind) heeft unieke eigenschappen,  interesses,  mogelijkheden en behoeften. 

Dit komt voor een deel uit de Salamanca verklaring van de UNISCO 1994 (Otter, 2009) dat 

ook in Nederland heeft geleid  tot wetgeving en innovatieprocessen in het onderwijs. 

Hieronder staan vier van de vijf statements van deze verklaring (UNISCO, 1994) die mijns 

inziens van toepassing zijn op het differentiëren: 

1. Ieder kind heeft een fundamenteel recht op onderwijs en moet in staat worden gesteld  

om een acceptabel niveau van leren te bereiken en op peil te houden. 

2. Ieder kind heeft unieke eigenschappen, interesses, mogelijkheden en behoeften. 

3. Opleidingen en onderwijsprogramma’s die worden ingevoerd, moeten rekening 

houden met deze eigenschappen en leerbehoeften. 

4. Ieder kind met speciale behoeften moet toegang hebben tot reguliere scholen die hen 

opnemen in een kindgericht pedagogisch klimaat dat in staat is aan hun specifieke 

behoeften tegemoet te komen. 

Om zoveel mogelijk rekening te houden met deze  unieke eigenschappen, interesses, 

mogelijkheden en behoeften kan je gaan differentiëren in de les.  Hierbij wordt tijdens de 

les/lessen rekening gehouden met verschillen in instructietijd, leertijd en/of leerstof om zo een 

zo goed mogelijk pedagogisch klimaat te creëren zodat je bij zoveel mogelijk leerlingen 

tegemoet komt aan hun behoeften (Teeseling, 2014).   

Met dit onderzoek hoop ik dat leerlingen zich aangesproken voelen,  dat ze ook echt iets 

leren. Vandaar de titel ‘Van differentiëren kan je leren’. Niet alleen de leerlingen leren van 

differentiëren ook ik als docent moet uit mijn comfort zone komen. Het is niet alleen een 

andere manier van lesgeven  het is een andere manier van denken over lesgeven en leren. Ook 

ik hoop van differentiëren te leren… 
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Dankwoord 

 

Dit onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren en had niet tot stand  kunnen  komen door de hulp 

van een groot aantal leerlingen en mensen, die ik hierbij graag wil bedanken: 

 Klas 4 HAVO  (H43) leerjaar 2014-2015 van het Gertrudiscollege te Roosendaal: 

Stefanie Anthonissen, Femke Bartels, Suzanne Bodewus, Carolien Botermans, Grace 

Dhaeze, Julia Dhaeze, Soukaïna Ettalie,Deborah Hereijgers, Aksay Kalpoe, Ilse 

Kreeft, Mike van Meer, Jeroen Molenaar, Anouk de Mooij, Marloes van Ostaijen, 

Christie Pelders, Romy Pfeiffer, Sanne van Rhijn, Brenda Rijpers, Kassandra de 

Rooij,Valerie de Rooij, Simon Szydlik, Dennis Têtu, Stijn Uijtdewillegen, Tim de 

Vries, Elise van der Wiel, Paul de Winter, Bram Klaassen, Amber Ossenvoort. 

 Mijn collega’s N.van der Ster, M. van der Boogaard, K.Vreeburg en J. de Jonge 

 De directie van het Gertrudiscollege met name Drs.H.J.M.G. Meijers MSc 

 De Academische Opleidingsschool (AOS) met name Kitty Leuverink en Rian Aarts. 

 Fontys Lerarenopleiding Tilburg met name Anton Bastiaenen en Jorik Arts 

 Mijn familie in het bijzonder mijn moeder F. Steijn-Wichers en vader B. Steijn, mijn 

schoonvader S.A.P. Verkuijl, mijn partner F.G.J. Verkuijl  en mijn lieve kinderen Bas 

en Anne. 
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1. Samenvatting 

 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT! Hoe geef je dat nu eigenlijk vorm in de lessen? 

Welke onderwijskundig model kan je het beste gebruiken om differentiëren goed te laten 

verlopen in drie groepen? Welke mogelijkheden heb je als docent om leerlingen in drie aparte 

groepen in te delen? Wat vinden leerlingen eigenlijk van differentiëren? Een paar vragen die 

zomaar bij je boven zouden kunnen komen als je differentiëren  met gebruikmaking van 

OBIT, wil gaan toepassen in je lessen. 

OBIT een nieuwe taxonomie in het onderwijs. OBIT staat voor Onthouden, Begrijpen, 

Integreren en Toepassen en is afgeleid van taxonomie van Bloom.  OBIT kan gebruikt worden 

om beter zicht  te krijgen op de kwaliteit van lesdoelen en toetsopgaven (Mesie, 2013).  Door 

de doelstellingen in de les beter te laten aansluiten op wat van de leerlingen  verwacht wordt 

in toetsen kan de leerling zich beter voorbereiden op de toets.  OBIT kan ook gebruikt worden 

om verschillen in denkniveaus van elkaar te onderscheiden. De O en B staan voor Onthouden 

en Begrijpen en vallen onder de processen van lagere orde (reproductief leren). I en T staan 

voor Integreren en Toepassen en staan voor processen van hogere orde (inzichtelijk leren).  

Hierin kan er onderscheid te gemaakt worden in leerstof. Sommige opdrachten vallen onder 

de O en B, nodig om de stof te begrijpen,  en sommige opdrachten vallen onder de I en T 

waarbij de leerlingen meer inzicht nodig hebben en ze opgedane kennis moeten gebruiken in 

een andere context.  

Dit onderzoek is uitgevoerd in de biologieles van 4 HAVO op het Gertrudiscollege te 

Roosendaal. Leerlingen hebben het hoofdstuk ‘Voortplanting’ uit de methode Nectar 4 

HAVO 3e editie (Bouwman M., 2012) gedifferentieerd les gekregen. Met differentiëren 

probeer je zo goed mogelijk aan te sluiten bij de verschillen tussen leerlingen. Differentiëren 

is het bewust, doelgericht aanbrengen van instructie, leertijd of leerstof binnen een (hetero 

gene) groep of klas leerlingen, op basis van onder andere hun prestaties. (Reezigt, 1999).  

Groep H43 werd in drie subgroepen gedeeld: groep A de ‘instructieafhankelijke’ leerlingen; 

groep B de ‘instructiegevoelige’ leerlingen; groep C de ‘instructieonafhankelijke’ leerlingen. 

Voor deze indeling in groepen is er in eerste instantie gebruik gemaakt van cijfers van 

voorgaande hoofdstukken en de bevindingen van de biologiedocent die les geeft aan de klas. 

Nadat het  proefwerk voorafgaand aan het hoofdstuk ‘voortplanting’ was geanalyseerd met 

het OBIT-scoreformulier (zie bijlage E), zijn sommige leerlingen mogelijk nog in een andere 

subgroep terecht gekomen.  Hierbij komen de leerlingen die volgens het OBIT-scoreformulier 

slecht hebben gescoord op (alle) O- B-I-T vragen in de A-groep. De leerlingen die slecht 

hebben gescoord op I en T vragen in de B-groep. De leerlingen die alle vragen redelijk 

hebben gemaakt komen in de C-groep. 

Bij het samenstellen van lessen is er gebruik gemaakt van het IGDI-model ( (Berben & 

Teeseling, 2014). Aan de basis van dit model ligt het activerende instructiemodel. Dit model 

bestaat uit 7 fasen en de instructie onafhankelijke groep kan na fase 3 al zelfstandig aan de 
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slag. Zie voor verdere uitleg het theoretisch kader. Met dit model kan er goed gedifferentieerd 

worden in drie groepen. 

Om verschillen aan te brengen in leerstof werd er bij elke les gebruik gemaakt van laptops  

(C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014)  zodat leerlingen op verschillende niveaus 

konden oefenen. Daarbij is er onder andere gebruik gemaakt van de volgende internetsites: 

www.bioplek.org en www.biologiepagina.nl. De invulling van de tijd, waarin leerlingen 

konden werken, mochten ze zelf indelen. Er moest wel een bepaalde deadline afgesproken 

worden, omdat de proefwerken van de hoofdstukken vast staan in een proefwerkrooster. Alle 

leerlingen uit de klas krijgen dan op één bepaald tijdstip een proefwerk over een bepaald 

hoofdstuk. Leerlingen mochten wel zelf bepalen hoeveel tijd ze in de les besteden aan de 

opdrachten en hoeveel tijd thuis. Ook de leertijd mochten ze zelf indelen. 

De leerlingen kregen verschillende zelfgemaakte opdrachten aangeboden. Hierbij is ook 

gebruik gemaakt van OBIT. OBIT is  een hulpmiddel om het leerrendement in de les te 

verhogen (Mesie, 2013).  Er kunnen didactische werkvormen aangeboden worden die vooral 

de processen van de hogere orde kunnen aanspreken (J.Winkels & P.Hoogeveen, 2014). 

Maar hoe vonden leerlingen het differentiëren in de les? De leerlingen waren verdeeld: 

ongeveer de helft van de leerlingen vond het positief en de andere leerlingen vonden het 

negatief. Wat leerlingen over het algemeen wel fijn vonden is de zelfstandigheid en het eigen 

tempo waarin ze konden werken.  
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2. Aanleiding 

 

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

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

prestaties (Reezigt, 1999). Met differentiëren kunnen leerlingen op hun eigen tempo en met 

hun eigen leerstrategie  de leerstof tot zich nemen. Uit onderzoek blijkt dat de meest gunstige 

resultaten op de leerprestaties ontstaan wanneer er gedifferentieerd wordt lesgegeven (Bosker, 

2005). 

In het bestuursakkoord van de VO-raad- OCW 2012-2015 staat dat  professionele leraren om 

kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen (Slagter S., 2011). Differentiatie biedt een basis 

voor leerlingen en kan bijdragen om hun ontwikkelende niveau van lezen, leren,  interesses en 

studeermogelijkheden te optimaliseren (Dixon F.A., 2014).  

Door alleen maar klassikaal les te geven komt een docent niet altijd tegemoet aan de 

interesses en de leerstijl van de verschillende leerlingen. Differentiëren in de les kan ervoor 

zorgen dat een docent beter tegemoet komt aan de leerbehoefte van de leerling. Er moest wat 

veranderen aan de wijze van lesgeven om de professionaliteit als docent nog meer te 

verbeteren.  Als biologiedocente op het Gertrudiscollege te Roosendaal  pas ik differentiëren 

niet bewust  in  de lessen toe. Ook in de sectie biologie blijkt uit een enquête dat sectieleden 

differentiëren  niet of nog niet genoeg (bewust) toepassen. Bij het opstellen van de enquête is 

er gebruik gemaakt van een bestaande enquête, die is aangepast aan de situatie voor de 

sectiegenoten. Dezelfde enquête is vervolgens aangepast aan het niveau en de situatie van de 

leerlingen.  Tijdens informele gesprekken met docenten van andere secties werd duidelijk dat 

bij een klein aantal docenten het differentiëren zich beperkt tot een verlengde instructietafel. 

Met dit onderzoek zal er dus  ervaring opgedaan worden  met het differentiëren.  De 

ervaringen die ik in dit onderzoek opdoe worden niet alleen gedeeld met biologiecollega’s, 

maar ook  met collegadocenten van andere secties. Om differentiëren te laten slagen, is delen 

van praktijkbevindingen nodig om lessen nog beter te maken (Tassel-Baska, 2012). Dit 

onderzoek kan een bijdrage leveren aan het nog beter maken van het onderwijs op het 

Gertrudiscollege. Ook de inspectie van onderwijs heeft in het onderwijsverslag 2013/2014 

aangegeven dat er beter rekening gehouden moet worden met de verschillen in leerbehoeften 

van de leerlingen. Het belangrijkste doel van dit onderzoek is natuurlijk dat de leerlingen door 

het gedifferentieerd onderwijs beter les krijgen wat mogelijk hun resultaten zal verbeteren. Er  

zal ook tijdens dit onderzoek gekeken worden naar de mogelijkheid om OBIT te gebruiken in 

de gedifferentieerde lessen. 

Het Gertrudiscollege is schooljaar 2013/2014 van start gegaan met de taxonomie OBIT. OBIT 

staat voor Onthouden, Begrijpen, Integreren en Toepassen. In een drietal  studiemiddagen is 

gewerkt aan kwaliteit van: onderwijs, toetsing, en examineren.  Met gebruikmaking van het 

OBIT model kan je de capaciteiten van de leerling goed in beeld brengen.  Daarbij kan  

onderscheid gemaakt worden  tussen het reproductief leren en het inzichtelijk leren. In toetsen 

wordt gebruik gemaakt van OBIT. Elke vraag wordt ingedeeld volgens OBIT. Dit betekent 

dus dat een leerling bij het nabespreken van de toets kan zien op welke vragen slecht is 

gescoord. Als een leerling bijvoorbeeld niet goed heeft gescoord op O en B vragen heeft hij 

de stof niet goed of niet op de juiste manier geleerd.  O en B vragen kan je met reproduceren 
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goed maken. De I en T vragen doelen op inzichtelijk leren.  Voor deze verschillende manieren 

van leren kan je gebruik maken van verschillende studievaardigheden.  De verschillen in 

scores in O & B en I & T -vragen kan je gebruiken bij de indeling in groepen. Voorbeelden 

van studievaardigheden die zich vooral op verbetering van O & B richten zijn definities van 

dik gedrukte woorden uit het boek opschrijven en leren, samenvattingen maken, leerstof 

schematiseren enz. Voorbeelden van studievaardigheden die zich richten op verbeteren van  

I(ntergratie) vragen zijn zelfstandig mindmappen maken, artikelen lezen over hetzelfde 

onderwerp, leerstof van te voren goed doornemen. En T(oepassings) -vragen verbeteren is 

vooral veel oefenen met bijvoorbeeld eindexamenvragen.  Daarvoor moet je O, B en I al goed 

beheersen. Een gedeelte van dit onderzoek zal aan kunnen sluiten bij het onderzoek van 

biologiecollega Jolanda de Jonge. Jolanda zal zich vooral richten op studievaardigheden en 

OBIT. Beide onderzoeken sluiten op elkaar aan want binnen het differentiëren zijn 

studievaardigheden van belang om de juiste groepen  binnen de klas samen te kunnen stellen 

en in dit onderzoek zal niet ingegaan worden op de studievaardigheden bij het differentiëren. 

Het onderzoek zal plaats vinden op het Gertrudiscollege te Roosendaal. Het Gertrudiscollege 

is een brede school met een VMBO tgl (theoretisch gemengde leerweg), een HAVO, 

Atheneum en Gymnasium.  Het Gertrudiscollege is een school waar kinderen hun talenten tot 

ontwikkeling kunnen laten komen. Naast begeleiding, studie en onderwijs wil het 

Gertrudiscollege een stimulerende leeromgeving bieden waarbinnen de leerlingen structuur 

ervaren in een leeromgeving die hen tevens maatschappelijk bewust maakt 

(www.gertrudiscollege.nl). Het Gertrudiscollege is enkele jaren geleden begonnen met het 

doorvoeren van OBIT, in eerste instantie bij het indelen van toetsvragen en vormgeven van 

toetsen en is dus één van de speerpunten van het Gertrudiscollege. 

 

Het Gertrudiscollege heeft in schooljaar 2014 -2015 de mogelijkheid geboden om aan de 

Academische Opleidingsschool (AOS) deel te nemen.  Hiermee is de mogelijkheid gegeven 

om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek zal zich vooral richten op de mening van de 

leerling. Ervaren leerlingen het als prettig in eigen tempo te werken, hebben ze wat aan de 

aangeboden opdrachten en hoe ervaren ze het differentiëren. Wat vinden ze positiever in  

vergelijking met de normale lessen en wat kan beter. Leidt differentiëren voor hen misschien 

al tot betere resultaten.  

Na afloop van de lessenserie worden de leerlingen geënquêteerd . Zoals eerder vernoemd is 

daarbij gebruik gemaakt van een bestaande enquête. Deze enquête is aangepast aan de situatie 

die voor de leerlingen duidelijk is. Later in dit onderzoeksverslag wordt dit verder uitgelegd. 

De uitkomst van dit onderzoek wordt in schooljaar 2015-2016 gedeeld met  de collega’s van 

de exacte vakken bij een BINASK vergadering en naar behoefte ook nog met andere 

collega’s. 
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3. Onderzoeksvragen 

 

Dit onderzoek zal ingaan op de wijze waarop differentiëren vormgegeven kan worden in de 

lessen. Het gebruik maken van OBIT bij het differentiëren wordt nog niet bewust toegepast in 

de lessen. Deelvraag 2: Wat is differentiëren? kan op basis van het theoretisch kader al 

beantwoord worden. Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag moet er zicht 

worden verkregen op een aantal zaken die betrekking hebben op differentiëren en OBIT. In 

het onderzoek is de mening van de leerlingen over de lessen ook opgenomen (deelvraag 6) 

zodat, daar eventueel in de toekomst gebruik van gemaakt kan worden bij het ontwikkelen 

van gedifferentieerde lessen. Ook de  wijze waarop gediffrentieerd wordt bij sectiegenoten is 

opgenomen (deelvraag 1)  zodat er triangulatie kan plaats vinden tussen verschillende 

invalshoeken.  Meningen kunnen uit verschillende perspectieven naar voren komen en kunnen 

anders zijn dan wat uit de literatuur naar voren komt. Hieronder volgt de onderzoeksvraag. Na 

de deelvragen zal er ingegaan worden op de onderliggende relatie tussen de verschillende 

deelvragen, vervolgens nog kort op de wijze van beantwoording waarop verder gegaan wordt 

in de methode van onderzoek.  

Onderzoeksvraag 

Hoe kan differentiëren vorm gegeven worden in 4 HAVO biologie op het Gertrudiscollege 

met gebruikmaking van OBIT? 

Deelvragen 

1) Op welke wijze wordt er gedifferentieerd bij vakgenoten?  

2) Wat is differentiëren? 

3) Hoe kan ik differentiëren vorm geven tijdens het hoofdstuk “voortplanting” in 4 

HAVO? 

4) Op welke wijze kan OBIT gebruikt worden bij het differentiëren in de les? 

5) Op welke wijze heeft er differentiatie plaatsgevonden tijdens de lessen? 

6) Hoe hebben de leerlingen de gedifferentieerde lessen ervaren? 

7) Heeft deze manier van lesgeven al geleid tot betere resultaten/cijfers in vergelijking 

met de behaalde cijfers voor voorgaande toetsen? 

Deelvragen 2, 3 en 5 kunnen door middel van het theoretisch kader al beantwoord worden.  

De definities van differentiëren en OBIT moeten helder zijn en kunnen door het theoretisch 

kader duidelijk gemaakt worden. Deelvraag 3 is toegevoegd om aan te geven dat het 

onderzoek tijdens het hoofdstuk “Voortplanting” is toegepast. De informatie uit het 

theoretisch kader over het IGDI-model wordt gebruikt om  de lesstof van het hoofdstuk vorm 

te geven. Door het afnemen van een enquête zal er antwoord komen op deelvraag 5 en 6.      

In de methode van  onderzoek zal er aangeven op welke wijze differentiatie heeft 

plaatsgevonden tijdens de lessen. Omdat de lessen ontwikkeld zijn met gebruikmaking van 

informatie uit het theoretisch kader zal er door middel van een enquête eerst gekeken worden 
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of de differentiatie in de lessen ook heeft plaatsgevonden. Vervolgens geven leerlingen in 

dezelfde enquête aan hoe ze de lessen ervaren hebben, waarmee deelvraag 6 ook gelijk 

beantwoord is. Doordat het differentiëren mogelijk beter zal aansluiten op de leerbehoeften 

van de leerling is de verwachting dat er gemiddeld ook beter voor het proefwerk gescoord 

gaat worden (deelvraag 7). Pas als alle deelvragen beantwoord zijn kan er antwoord geven 

worden op de onderzoeksvraag. 
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4. Theoretisch kader 

 

Het lijkt alsof er op de middelbare school niet meer gedifferentieerd hoeft te worden, omdat 

de leerlingen in de brugklas al ingedeeld zijn naar niveau. Toch zijn er  in de al ingedeelde 

klassen duidelijke verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen zijn heel snel, andere 

leerlingen juist weer trager in het maken of verwerken van (proefwerk)vragen.  Sommige 

leerlingen begrijpen een uitleg over een onderwerp al vrij snel, terwijl andere juist wat meer 

uitleg nodig hebben. Omdat er bij differentiëren vaak in groepen wordt gewerkt zijn er critici 

die zeggen dat de indeling in groepen juist leerlingen het gevoel geeft dat ze een label krijgen 

(Oudtshoorn, 2009). Er zijn op dit moment nog niet echt duidelijke wetenschappelijk 

vastgestelde bewijzen dat differentiëren ook leidt tot verbetering of hogere toetsresultaten. In 

één onderzoek  is er wel een significant effect geresulteerd vanuit digitale differentiatie 

(C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014).  

 

4.1 Wat is differentiëren? 

Carol Tomlinson  is een specialist op het gebied van differentiatie. Zij heeft een model voor 

differentiatie opgesteld. Dit raamwerk is vertaald  door dr. Ton van der valk in het Nederlands 

(Valk, 2014). In dit raamwerk staan de aspecten  die bij differentiatie belangrijk zijn (zie 

figuur 1 op pagina13). Het belangrijkste is dat de docent tegemoet komt aan de leerbehoeften 

van de individuele leerling. De algemene principes van differentiatie uit het raamwerk zijn: 

- Respectvolle taken: opdrachten moeten nuttig zijn. 

- Curriculum van hoge kwaliteit: Curriculum ondersteunt alle leerlingen om succes 

te kunnen halen op eigen niveau. 

- Niveauverhogend lesgeven: Docent ondersteunt de leerling om een zo hoog 

mogelijk niveau te bereiken. 

- Flexibele groepsvorming: afwisselende heterogene en homogene groepen. Moet 

flexibel op leerbehoeften van leerlingen aangesloten worden, bijvoorbeeld door 

variatie in instructie. 

- Diagnose en aanpassing:goed  in kaart brengen van  leeropbrengsten. Docent 

maakt structureel ruimte voor diagnose van leervorderingen en feedback naar 

leerlingen. 

- Community-vorming: leerlingen en docenten voeren gezamenlijk (leer)-activiteiten 

uit. Betrokkenheid, actieve bijdrage,  kennis en onderlinge hulp en delen van 

ervaringen zijn hierbij belangrijk. 

- Docenten moeten in staat zijn om op verschillende wijze te differentiëren naar 

vakinhoud ( inhoud), maar ook het tempo waarin leerlingen leerstof eigen maken. 

De mate van uitleg en structuur (proces) verschilt per leerling en ook het vormen 

van eindproduct, bijvoorbeeld tijdschriftartikel, website, mondeling  presentatie 

enz., (product) kan verschillen. Leerlingen hebben bijvoorbeeld behoefte om bij 
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een groep te horen of juist niet. Een differentiërende docent biedt ruimte voor 

vragen (emotionele basisbehoeften). Bij het differentiëren moet er mogelijkheid 

zijn om verschillende leeromgevingen aan te bieden zoals mediatheek, 

computerruimte, practicumruimte voor het uitvoeren van practica enz. 

(leeromgeving) (Valk, 2014). 

- Bij differentiëren  probeer docenten zo goed mogelijk aan te sluiten op kenmerken 

van de leerlingen. Wat weten de leerlingen al over het vak (algemene 

beginsituatie) en wat is de interesse van leerlingen. Daarop proberen zo veel 

mogelijk aan te sluiten met  de opdrachten en de manieren waarop leerlingen het 

liefst leren (leerprofiel). 

- Docent probeert met allerlei strategieën zo goed mogelijk aan te sluiten op de 

interesse van de leerlingen. 

 

 
 

Figuur 1: Model voor differentiatie van Carol Tomlinson.  In het Nederlands vertaald instructiemodel van Carol Tomlinson 

Volgens Carol Tomlinson is differentiëren geen recept voor lesgeven. Het is geen 

instructiestrategie. Het is niet iets wat een docent doet wanneer deze tijd heeft. Het is een 

manier van denken en leren. Het is een filosofie.  
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Het is gebaseerd op de volgende gedachten: 

- Leerlingen die dezelfde leeftijd hebben verschillen in hun bereidheid om te leren, hun 

belangen, hun stijlen van leren, hun ervaringen en hun levensomstandigheden. 

- De verschillen in leerlingen zijn belangrijk genoeg om een grote impact te maken op 

wat leerlingen moeten leren, het benodigde tempo om het te leren en de steun die ze 

nodig hebben van leraren en anderen om de stof goed te leren. 

- Leerlingen zullen het best leren wanneer ondersteunende volwassenen ze iets geven 

waar ze aan kunnen werken zonder hulp. 

- Leerlingen  zullen het best leren wanneer ze een verbinding tussen het curriculum 

kunnen maken en hun interesses en ervaringen. 

- Leerlingen zullen het best leren wanneer het leren mogelijkheden biedt. 

- Leerlingen zijn meer effectief  als klaslokalen en scholen een gevoel van gemeenschap 

creëren, waarin leerlingen zich gerespecteerd voelen. 

- De centrale taak van de scholen is om de capaciteit van elke leerling te  

maximaliseren. 

(A.C.Tomlinson, 2000) 

 

Er zijn verschillende vormen van differentiatie. Bijvoorbeeld externe en interne 

differentiatie.  

 

Externe differentiatie 

Bij externe differentiatie worden leerlingen ingedeeld naar afdeling/schoolniveau 

bijvoorbeeld VMBO, HAVO en VWO. Dit advies wordt bepaald op grond van de 

bevindingen van de school zelf, het basisschooladvies en de CITO.  

 

Interne differentiatie 

Interne differentiatie vindt plaats binnen een groep leerlingen, die in dezelfde afdeling en in 

hetzelfde leerjaar zit. Een voorbeeld daarvan is binnen een klas differentiëren waarbij er 

wordt ingespeeld op de verschillen tussen leerlingen in de klas en waartoe diverse 

maatregelen binnen een klas kunnen worden genomen. Er kan gevarieerd worden in 

didactische werkvorm, didactisch materiaal, tempo, moment waarop de leerstof verwerkt 

wordt en moeilijkheidsgraad.  

 

Het tweede onderscheid kan gemaakt worden tussen convergerende- en  divergerende- 

differentiatie.  

 

Covergerende differentiatie 

Bij  convergerende differentiatie leiden alle verschillende leerwegen op hun eigen wijze naar 

hetzelfde einddoel: de basisleerstof. De groep wordt vaak ingedeeld in twee of drie groepen, 

waarbij de zwakkere leerlingen meer instructie krijgen. Betere leerlingen doen eventueel 

verrijkingsopdrachten. 

 

 

Divergerende differentiatie 

Bij divergerende differentiatie leren niet alle leerlingen hetzelfde. Er is een 

gemeenschappelijk deel, de basisleerstof die alle leerlingen zullen maken en leren. (Valk, 

2014). Bij divergerende differentiatie wordt er zoveel mogelijk aangesloten op individuele 

leerbehoefte en niveau. Dit heeft als nadeel dat zwakkere leerlingen zich niet kunnen 

optrekken aan de wat betere leerlingen. 
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Bij de basisleerstof is het van belang dat de docent er op toeziet dat alle niveaus van de 

taxonomie OBIT aan bod komen,  zodat de leerlingen goed voorbereid worden op de toets en 

uiteindelijk het eindexamen. Uitleg over OBIT en over OBIT en differentiëren volgen in de 

aansluitende paragrafen. 

 

 

4.2  Wat is OBIT? 

Volgens de leertheoreticus Bloom kan je het cognitieve leerdomein onderscheiden in zes 

denkniveaus. Deze zes denkniveaus staan aangeven in figuur 2.  

In figuur 2 staat de taxonomie van Bloom verkort weergegeven. OBIT is een afgeleid systeem 

van de taxonomie van Bloom. Het lijkt alsof  de T van Toepassen in het OBIT model nog tot 

de lager orde denken horen. Dit is niet het geval. Daarom ziet men vaak in de literatuur de 

term creatief toepassen terug waarbij strategieën zoals nieuwe ideeën, ontwerpen, uitvinden ,  

bouwen enz. terugkomen en leerlingen het geleerde op een andere manier gaan toepassen. 

Toepassen bij OBIT wijst naar de opgedane informatie en begrippen te gebruiken/ toepassen 

in een geheel nieuwe situatie en/of context (zie tabel 1: niveau van leren OBIT en Bloom).  

 

Figuur 2: Bron: http://talentstimuleren.nl/thema/stimulerend-signaleren/rijke-leeractiviteiten/bloom  

De O en B staan voor Onthouden en Begrijpen en vallen onder de processen van lagere orde 

(reproductief leren).  I en T staan voor Integreren en Toepassen en staan voor processen van 

hogere orde (inzichtelijk leren). Onder  Toepassen  van OBIT  valt het creëren van de 

taxonomie van Bloom (zie voorgaande figuur 2). Een leerling kan het geleerde door het 

Onthouden en Begrijpen toepassen in een nieuwe context en kan zelf bijvoorbeeld een 

onderzoek bedenken. Het merendeel van de vragen en opdrachten in de methode richten zich 

vooral op lagere orde denken, alleen op kennis niveau en nog niet op hogere orde denken, 
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leren met diepgang (A.A.Ursani, 2014). Er kunnen didactische werkvormen aangeboden 

worden die vooral de processen van de hogere orde kunnen aanspreken (J.Winkels & 

P.Hoogeveen, 2014).  OBIT kan gebruikt worden als didactisch hulpmiddel om de kwaliteit 

van  het leren in de lessen zichtbaar te maken, maar kan ook ingezet worden bij toetsen. Met 

behulp van OBIT kan er gekeken worden naar de verhouding OB (reproductief=lagere orde 

denken)  en IT (inzichtelijk= hogere orde denken) vragen. Hiermee kan rekening gehouden 

worden bij de doorlopende leerlijn, zodat leerlingen zo goed mogelijk voorbereid  worden op 

hun examen. Met behulp van OBIT kan er dus gedifferentieerd worden in type vragen en 

opdrachten.  

Hieronder staat een tabel waarin duidelijk wordt gemaakt waarop het leren gericht is. In de 

eerste kolom staat het niveau van leren, in de tweede kolom waar het leren op is gericht,  in de 

derde kolom voorbeelden van leeractiviteiten  en in de laatste kolom  staan de niveaus van 

Bloom aangegeven. 

Niveau van Leren 

(OBIT) 

Leren gericht op: Voorbeeld van 

leeractiviteit 

Bloom’s taxonomie 

Onthouden 

(lagere orde denken) 

-herinnering 

-beheersing 

-luisteren 

-berekenen 

-oefenen 

-aanwijzingen 

-benoemen 

1.Onthouden 

Begrijpen 

(lagere orde denken) 

-in eigen woorden 

weergeven 

-zien van samenhang 

-beheersing 

-beredeneren 

-leg uit 

-verklaren 

-geef voorbeeld 

-vat samen 

-geef in eigen woorden 

weer 

2.Begrijpen 

 

Integreren 

(hogere orde denken) 

-verbinden van bestaande 

kennis naar nieuwe 

kennis 

-vergelijk 

-analyseren 

-voorspellen 

-met elkaar in verband 

brengen 

3. Toepassen 

4.Analyseren  

Toepassen 

(hogere orde denken) 

-transfer naar nieuwe 

situatie/context 

-besluit op basis van 

argumenten 

-ontwerp 

-evalueren 

- creëren 

5.Evaluaeren 

6.Creëren 

 

 

Tabel 1: Niveau van leren OBIT en Bloom 

 

 

4.3 OBIT en differentiëren 

Op verschillende manieren kan OBIT gebruikt worden bij het gedifferentieerd lesgeven. 

Hieronder wordt verder beschreven hoe er gedifferentieerd les gegeven kan worden en op 

welke wijze OBIT daar een rol in kan spelen. 

Differentiëren binnen een groep of klas leerlingen kan  op verschillende manieren.  Om  de 

klas in twee of drie groepen  in te delen moet er eerst goed zicht zijn op de leerlingen. Wat 
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kunnen de leerlingen,  welke verschillen vallen op? Kennis van de leerlingen is belangrijk (zie 

figuur 1 Aansluitend op de kenmerken van leerlingen). Een tijdinvestering en een juiste 

analyse vooraf kan in de lessen tijdswinst geven en mogelijk meer gemotiveerde leerlingen 

opleveren (Berben & Teeseling, 2014).  Er kan een groepsindeling gemaakt worden op basis 

van een objectief criterium (bijvoorbeeld cijfers) of door gebruik te maken van OBIT. Door 

na elke toets een analyse te maken van de O,B,I en T vragen is het mogelijk op deze manier 

een indeling te maken. De leerlingen die slecht scoren op alle vragen, dus zowel O, B, I en T 

vragen kunnen in een subgroep geplaatst worden. De leerlingen die minder scoren op I en T 

vragen kunnen in een subgroep geplaatst worden en de leerlingen die goed op alle vragen 

scoren kunnen in een groep terecht komen.  Een door de docent bepaalde indeling kan  

gebaseerd zijn op waarnemingen bijvoorbeeld gedrag, leervoorkeuren, 

ondersteuningsbehoeften van leerlingen of keuze van leerlingen (in dat geval  mogen ze zelf 

beslissen in welke groep ze gaan zitten). De keuze aan de leerling zelf overlaten is een 

subjectief criterium en in de meeste gevallen wordt er gekozen door de docent. 

Differentiëren kan op basis van instructie (Differentiëren in instructie met daarbij het gebruik 

van OBIT (zie paragraaf 4.3.1) , leerstof (Differentiëren in leerstof met daarbij het gebruik 

van OBIT (zie paragraaf 4.3.2)  en/of leertijd (Differentiëren in leertijd) (zie paragraaf 4.3.3)  

(Berben & Teeseling, 2014). 

Het indelen van groepen is één van de valkuilen van het differentiëren. Leerlingen vinden het 

vervelend om een label te krijgen (Oudtshoorn, 2009). Leerlingen kunnen bijvoorbeeld  gaan 

denken: ”Ik ben een leerling die alleen maar extra instructie krijgt, dus ik kan niet goed 

zelfstandig werken”. Leerlingen houden er niet van om een label te krijgen daarom is het van 

belang om te blijven communiceren met leerlingen en uit te leggen waarom ze in een 

bepaalde subgroep komen. (Oudtshoorn, 2009).  

Onderwijs in kleine subgroepen blijkt een gunstiger leerresultaat tot gevolg te hebben en die 

resultaten zijn nog weer gunstiger als die subgroepen homogeen naar prestatieniveau zijn 

samengesteld. Zwak presterende leerlingen zijn juist weer meer gebaat bij heterogene groepen 

(Bosker, 2005). Door elke keer andere groepjes te vormen kan het prestatieniveau optimaal 

gehouden worden. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1 Differentiëren in instructie met daarbij het gebruik van OBIT 

Differentiatie wordt door docenten vaak gezien als individuele instructie. Differentiatie kan 

gebruikt worden voor individuele instructie. Op individueel niveau zou je lesplannen kunnen 

maken voor elke leerling (C.L. Weber, 2013). Bij het beginnen met differentiëren in de les 

wordt er aangeraden om eerst met twee of drie groepen te beginnen (Berben & Teeseling, 

2014). 

Excellente instructie vormt de basis van differentiatie in het onderwijs. Een instructie is 

kwalitatief  goed wanneer een docent expliciet voordoet, uitlegt, correctieve feedback geeft en 

de leerling begeleid laat oefenen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het Interactieve 

“Een valkuil van differentiëren is dat zwakke leerlingen verder achterop raken, 

doordat ze nauwelijks nog met betere leerlingen werken. De kunst is volgens 

mij dat je die twee groepen op gezette tijden juist wel bij elkaar zet”. Aldus 

Petra Oudejans, biologiedocent op het  Marne College. (Bloem, Oktober 2012) 
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Gedifferentieerde Directe Instructiemodel (IGDI). (T.Houtveen, E.Koekebacker, D.Mijs, & 

K.Vernooy, 2005).  Het is een model dat goed gebruikt kan worden bij de lesopzet. Het model 

bestaat uit 7 fases waarbij er binnen bepaalde fases gedifferentieerd kan worden. Het IDGI 

model heeft het ADI model (een veelgebruikt model in het onderwijs) als basis, waaraan de 

aspecten ‘interactief ’ en gedifferentieerd’ zijn toegevoegd.  De I in het ADI en IGDI model 

staat voor Interactief en betekent coöperatieve werkvormen, goede vragen en gevarieerde 

opdrachten die het denkproces van leerlingen activeren en stimuleren (Kerpel, 2014). 

Gedifferentieerd lesgeven is rekening houden met verschillen tussen leerlingen door de klas te 

verdelen in subgroepen bijvoorbeeld de ‘instructie onafhankelijke groep’; de 

‘instructiegevoelige groep’ en de ‘instructie afhankelijke groep’. Differentiëren  in de 

instructie vindt plaats met twee of drie subgroepen.  Bij de verdeling in drie subgroepen gaat 

de ‘instructie onafhankelijke groep’ na fase 2 of 3 zelfstandig aan de slag. De 

‘instructiegevoelige groep’ gaat na fase 4 aan de slag. De ‘instructieafhankelijke groep’ krijgt 

nog een verlengde instructie bij fase 4 en gaat dan vervolgens verder werken in fase 5 (Berben 

& Teeseling, 2014). Zie hieronder  ‘Het IGDI model’ waarbij de fases verder uitgelegd 

worden. 

 Het IGDI-model. 

Aan de basis van het IGDI model ligt het activerende instructiemodel, ADI. (Y.Leenders, 

F.Naafs, Oord, & S.Veenman, 2010). Binnen het IGDI model kan ook OBIT gebruikt worden 

dit zal per fase aangegeven worden. 

Het activerende instructiemodel bestaat uit 7 fases: 

Fase 1: Terugblik. Bespreking van gemaakt huiswerk, voorkennis ophalen, link leggen met 

voorgaande les door deze bijvoorbeeld samen te vatten. Nieuwe kennis kan gekoppeld worden 

aan bestaande kennis. Het koppelen van bestaande kennis aan nieuwe kennis is het hogere 

orde denken omdat leerlingen oude kennis moeten koppelen aan nieuwe kennis. Door vragen 

op O en B niveau van de taxonomie OBIT kan oude kennis geactiveerd worden. 

Fase 2: Oriëntatie. In deze fase komt het ‘wat’ en het ‘waarom’ van de les aan de orde. De 

lesstof wordt in een context geplaatst. Het lesdoel en het lesprogramma worden genoemd. De 

lesdoelen worden van te voren gegeven , daarbij moet gebruik worden gemaakt van OBIT om 

de lesdoelen goed te formuleren. Daardoor weten leerlingen beter wat ze moeten kunnen en/of 

leren voor een toets. De leerdoelen mogen niet op O en B niveau worden gesteld en 

vervolgens op I en T niveau terugkomen in de toets. 

Het schrijven van goede duidelijke leerdoelen is het fundament van de lessen. Als deze goed 

geschreven zijn kan een les pas goed verlopen. (Carr-Chellman, 2011)  

Fase 3: Uitleg. Het is belangrijk om bij nieuwe uitleg gebruik te maken van goede 

voorbeelden en goed visueel materiaal. De uitleg bevat daarnaast een instructiemoment. 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een complete en meervoudige instructie. 

 Een complete en meervoudige instructie bestaat uit de volgende stappen:  
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1. Wat moet de leerling doen?  

2. Hoe moet de leerling het doen?  

3. Hoe lang heeft de leerling de tijd? 

4. Welke hulp kan de leerling krijgen? 

5. Wat wordt er gedaan met de opbrengst/beoordelingscriteria? 

6. Wat moet de leerling doen wanneer het werk af is? 

De instructie wordt bij voorkeur meervoudig gegeven: niet alleen mondeling, maar ook 

schriftelijk op (digi)bord of papier. (S.Ebbens & S.Ettehoven, 2005) 

Fase 4: Begeleide oefening. Leerlingen oefenen de aangeboden leerstof onder begeleiding van 

de docent. Na het geven van de uitleg wordt er geoefend  om leerlingen kennis te laten maken 

met de stof, hun zelfvertrouwen te versterken en denkfouten te corrigeren. De lesstof moet 

niet opnieuw uitgelegd worden, maar de leerlingen moeten leren de uitleg te  gaan verwerken, 

bijvoorbeeld door gerichte vragen te stellen.  Activerende didactiek en het stimuleren van  het 

zelf op zoek gaan naar oplossingen is belangrijk in deze fase. In deze fase wordt nagegaan  of 

leerlingen de stof begrijpen. De docent kan in deze fase verschillende materialen aanbieden  

en  gebruik maken stappenplannen. Het laten werken in  tweetallen of groepjes bij het oefenen 

is goed voor het samenwerken en kan het leren ondersteunen (Y.Leenders, F.Naafs, Oord, & 

S.Veenman, 2010). De begeleide oefening is altijd op O en op B niveau van OBIT, want deze 

fase is nog op reproductief niveau, maar kan geleidelijk in moeilijkheidsgraad toenemen. 

Fase 5: Zelfstandige verwerking. Leerlingen gaan zelfstandig, in duo’s of groepjes aan de slag 

met de lesstof. De docent loopt rond en coacht de leerlingen. De taken die leerlingen krijgen, 

hebben als doel dat de leerlingen de lesstof gaan beheersen en zelf kunnen toepassen. (Berben 

& Teeseling, 2014). De opdrachten die ze bij de zelfstandige verwerking krijgen zijn op O, B, 

I en T niveau. 

Fase 6: Evaluatie. Inhoud en proces van de les worden geëvalueerd. Hierbij kan  nagegaan 

worden of leerlingen daadwerkelijk de leerdoelen van de les hebben bereikt. In de evaluatie 

kan bijvoorbeeld een opdracht op T niveau gegeven worden waarbij leerlingen de opgedane 

kennis kunnen gebruiken.  

Fase 7:Terug- en vooruitblik. Onderzoek wijst uit dat systematisch terugblikken helpt om het 

geleerde te onthouden. Sta daarbij ook stil bij wat nog komen gaat. Het is goed als de 

leerlingen weten waarop verder wordt gegaan. Zo houden zij overzicht en worden kennis en 

vaardigheden beter opgeslagen in het geheugen. (Berben & Teeseling, 2014) 

Fase 1-7: Feedback. Feedback is één van de krachtigste instrumenten die de docent tot zijn 

beschikking heeft om leerlingen te laten leren. Een model van feedback kan gebruikt worden 

in verschillende omstandigheden om het effectief te laten zijn (zie figuur 3 op  pagina 21 voor 

het in Nederlands vertaald model van feedback ‘to enhance learning’). Dit is een belangrijk 

onderdeel van het differentiëren omdat de ‘instructie-onafhankelijke groep’ een groot gedeelte 
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van de tijd zelfstandig werkt. Deze leerlingen gaan namelijk al vanaf  fase 2 of 3, afhankelijk 

van het onderwerp, zelfstandig aan de slag.  Goede feedback is van belang om deze goed 

zelfstandig werkende groep  in komende lessen mogelijk nog effectiever te kunnen laten 

werken. De leerlingen uit deze ‘instructie-onafhankelijke’ groep kunnen in de feedback fase 

ook gericht vragen stellen.  De leerlingen krijgen deze feedback op het tijdstip dat de andere 

leerlingen bezig zijn met fase 5 de  ‘zelfstandige verwerking’. 

Feedback moet specifiek zijn en gerelateerd aan een taak (bijv. opdracht) of proces (bijv. 

practicumvoorschrift zelfstandig schrijven).  Uit die taak of dat proces kan blijken dat er een 

gat is ontstaan tussen wat begrepen is en wat begrepen had moeten zijn (zie figuur 3 op  

pagina 21 voor het in het Nederlands vertaald model van feedback ‘to enhance learning’). 

Goede feedback heeft invloed op effectieve processen zoals het toenemen van inzet, motivatie 

of toewijding. (Hattie & Timperley, 2007). Het geven van feedback hoort echt bij het 

differentiëren. Op individueel niveau kan een leerlingen door middel van feedback adequate 

begeleiding krijgen. Deze adequate begeleiding kan leiden tot niveauverhogend lesgeven. 

Voor het diagnosticeren en aanpassing is feedback ook een belangrijk onderdeel (zie figuur 1 

op pagina12). Voor zowel leerlingen als leraren kan het geven van effectieve feedback nuttig 

zijn. Leerlingen kunnen door het geven van goede feedback  een grotere inspanning leveren 

en/of ontwikkelen hierdoor doeltreffende strategieën en zien de lesdoelen niet als een 

obstakel. Docenten kunnen door goed gegeven feedback specifiekere en passende, uitdagende 

doelen bieden en helpen leerlingen beter door effectievere instructie en feedback. 

Effectieve feedback beantwoord drie vragen: Welk doel wil ik bereiken? (Feed up) Wat heb 

ik gedaan? (Feed back) Wat is de volgende stap? (Feed forward). Elk van deze vragen kunnen 

op vier verschillende niveaus worden gesteld namelijk op: taakniveau, proces niveau, 

zelfregulerend niveau en persoonlijk niveau. 

Zoals eerder in dit hoofdstuk vernoemd staat, kan differentiëren ook in leerstof  plaatsvinden. 

Ook daarbij kan gebruik worden gemaakt van  OBIT. 

 

 4.3.2 Differentiëren in leerstof met  het gebruik van OBIT 

Bij het differentiëren in leerstof zijn het stellen van lesdoelen en procesdoelen belangrijk. 

Procesdoelen zijn doelen over een langere periode waarbij aspecten zoals het  ‘leren leren’ 

(studievaardigheden), het ‘ leren denken’ en het ‘leren voor het leven’ belangrijk zijn.  Hierbij 

is inzicht in de ontwikkeling van leerlingen essentieel. Hierbij moet er een goed beeld zijn van 

de stof, bijvoorbeeld de eindtermen voor een eindexamen, die de leerlingen minimaal moeten 

beheersen.  Goed aansluitende leerstof aan het eindexamen  kan  bereikt worden door 

gebruikmaking van OBIT (Mesie, 2013). Van te voren moet worden vastgesteld op welke 

wijze O, B, I of T terug komt in de toetsen. Het differentiëren in leerstof bij de leerlingen zie 

je terugkomen in fase 4 begeleide oefening en fase 5 van ‘Het IGDI model’ . Op de 

elektronische leeromgeving zijn een aantal educatieve filmpjes of oefenopdrachten geplaatst. 

Deze filmpjes kunnen verschillen voor de drie subgroepen in een klas, de ‘instructie-

onafhankelijke groep’  kan de uitleg anders aangeboden krijgen. De stof is net iets complexer 
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dan de stof die de andere groepen de ‘instructie-afhankelijke’ en ‘instructie-gevoelige groep’ 

aangeboden krijgen. 

Bij het differentiëren in leerstof is het belangrijk om te kijken of  les- en proces doelen 

achteraf zijn bereikt. Om deze doelen bij te stellen of te verbeteren is het geven van goede 

feedback belangrijk (Hattie & Timperley, 2007). Het doel van deze feedback is de 

discrepantie tussen begrijpen/resultaat en beoogde lesdoel of procesdoel te verkleinen. Zie 

onderstaande figuur 3. 

 

Figuur 3  In het Nederlands vertaald  model van feedback to enhance learning (Hattie & Timperley, 2007) Bron: 
http://meesterlennart.weebly.com/ 

Leerlingen kunnen nogal verschillen in het tempo waarmee ze de stof verwerken en de 

lesdoelen bereiken.  Er kan op verschillende manieren  gedifferentieerd worden in leertijd. 

 

4.3.3 Differentiëren in leertijd  

Lestijd kan je onderverdelen in tijd voor instructie, oefenen en opdrachten verwerken. De 

hoeveelheid tijd die leerlingen nodig hebben kan verschillen. Daarom kan er ook 

gedifferentieerd worden in leertijd. Hiermee kan bijvoorbeeld gezorgd worden dat leerlingen 

qua lestijd niet teveel uiteenlopen. Dat kan zowel binnen als buiten de les, bijvoorbeeld door 

Het doel van feedback is de discrepantie tussen begrijpen/resultaat en beoogd 

lesdoel of procesdoel te verkleinen. 
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middel van tempodifferentiatie, pre-teaching en ‘Flipping the classroom’ (Berben & 

Teeseling, 2014). 

  

Tempodifferentiatie 

Tempodifferentiatie kan op verschillende manieren toegepast worden bijvoorbeeld door: 

- Routemodel (basisstof is voor alle leerlingen gelijk, maar verwerking is verschillend). 

Gedifferentieerde studieplanner (taakkaart met verplichte onderdelen met daarnaast 

verrijking- en verdieping kaarten als ze met de taakkaart klaar zijn. Met beide kaarten 

zijn punten te verdienen).  

- Keuzeplanning (Verplichte en facultatieve opdrachten, deze opdrachten kunnen 

gerubriceerd zijn volgens het op Bloom gebaseerde OBIT-model) (Berben & 

Teeseling, 2014). 

Alle twee de manieren kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat leerlingen niet te snel door de 

stof gaan.  Als leerlingen te snel door de stof gaan kunnen er grote verschillen ontstaan. 

Routemodel en keuzeplanning kan gebruikt worden om de leerling toch in zijn of haar 

leerbehoeften te voorzien. 

 Pre-teaching 

Een ander voorbeeld is pre-teaching. Voorafgaande aan een les krijgen leerlingen huiswerk 

om de voorkennis te activeren of  om de stof al door te nemen. Zo kunnen wat zwakkere 

leerlingen wat beter meekomen in de les (Berben & Teeseling, 2014). 

 ‘Flipping the classroom’ 

Leerlingen kijken bij ‘flipping the classroom’ de uitleg van een onderwerp via een 

instructiefilmpje en presentatie op internet. Leerlingen krijgen dus een online instructie van 

een bepaald onderwerp. De tijd in de les wordt gebruikt om opdrachten en oefeningen te 

maken, vragen te beantwoorden, in groepjes te werken, met digitaal lesmateriaal te werken of 

om onderzoek te doen (Evers, 2011) . 

Uit onderzoek is gebleken dat het belangrijk is om voldoende faciliteiten op ICT gebied te 

hebben op scholen (C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014). Niet alleen bij het goed 

kunnen laten verlopen van differentiëren van leertijd door bijvoorbeeld ‘flipping the 

classroom’ en ‘pre-teaching’, maar ook in de lessen zelf is het gebruik van digitaal materiaal 

prettig. Vandaar subparagraaf 3.4.3 Differentiëren en ICT.  

 

4.3.4 Differentiëren en ICT 

Uit onderzoek blijkt dat differentiatie in de klas mogelijk en nuttig is voor leerlingen als het 

digitaal kan worden vorm gegeven. Digitale leerroutes sluiten aan op de verschillende 

behoeften van de leerling. Door meer digitaal leermateriaal in de reguliere lessen te 
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introduceren kan er beter aangesloten worden bij de individuele leerbehoeften van de 

verschillende leerlingen. De meeste methodes bieden digitale leermiddelen naast hun 

traditionele boeken, waardoor ze vrij gemakkelijk zijn te gebruiken. Er moeten voldoende 

computerlokalen  beschikbaar zijn of leerlingen kunnen hun eigen apparaat meebrengen. 

Gedifferentieerde leerwegen voldoen aan de vraag om leerlingen te laten leren op hun eigen 

niveau, zelfs als ze in dezelfde klas zitten (C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014). 

Niet alleen leerlingen hebben baat bij het digitaal kunnen werken aan opdrachten en vragen. 

Het digitaal werken aan opdrachten kan ook gebruikt worden bij het verzamelen van data van 

een leerling. Deze data kan worden verzameld en opgeslagen. Samen met data die al bekend 

zijn over een leerling kan een analyse worden uitgevoerd. Deze analyse kan variëren van een 

melding naar de docent, een update van een dashboard, het opschroeven van de 

moeilijkheidsgraad of het veranderen van een volgende opdracht (E.Woning, 2013). 
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5. Methode van onderzoek  

 

Hieronder wordt de wijze waarop gegevens verzameld en geanalyseerd zijn besproken. Dit 

wordt per deelvraag besproken en de resultaten daaruit volgen in hoofdstuk 7. 

 

5.1 Op welke wijze wordt er gedifferentieerd bij vakgenoten?  

Achteraf is er bij de vakgroep biologie nog een enquête afgenomen om te kunnen bepalen wat 

de vakgroep collega’s aan differentiëren in de les doen. In onderstaande paragrafen volgt de 

uitleg over het onderzoeksinstrument (sub paragraaf 5.1.1) en de opbouw van het instrument 

(sub paragraaf 5.1.2) met daarin de onderverdeling  het IGDI-model, differentiëren in 

instructie, differentiëren in leerstof/lesstof, differentiëren in leertijd en schaalgebruik bij de 

stellingen. Deze paragraaf wordt afgesloten met de analyse van de gegevens (subparagraaf 

5.1.3) 

 

5.1.1 Het onderzoeksinstrument 

Er is gebruik gemaakt van een bestaande enquête en gekeken naar stellingen die de 

randvoorwaarden van het differentiëren aangeven. De collega’s hebben geprobeerd om te 

kijken naar vorig schooljaar 2014-2015  en waar mogelijk een leerjaar 4 (bovenbouwklas) in 

gedachten te nemen bij het invullen. Omdat de leerlingenquête ook heeft plaatsgevonden 

gedurende één hoofdstuk hebben de  sectiegenoten dit ook geprobeerd toe te passen. De eerste 

vraag die in de enquête wordt gesteld is de open vraag (1) “Zou je hieronder kort willen 

aangeven wat je verstaat onder differentiatie?” Deze vraag is aan de vakgenoten gesteld om te 

kijken of  collega’s onder differentiëren in de klas hetzelfde verstaan. Heeft een collega een 

andere definitie dan kan dat namelijk van invloed zijn op de enquête. 

 

5.1.2 Opbouw van het instrument 

De enquête heeft dezelfde opbouw als de enquête die gebruikt is voor de leerlingen, zie 

paragraaf 5.6. Eerst komen er 22 stellingen die aangepast zijn aan zijn aan de situatie, 

bijvoorbeeld: “stelling 14) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … 

mochten de leerlingen tijdens de les zelf kiezen op welke manier ze een lastig onderwerp 

wilden leren”. Deze stelling geeft duidelijk een randvoorwaarde van het differentiëren aan 

omdat je leerlingen dan de ruimte geeft om op hun eigen manier een lastig onderwerp aan te 

pakken. Sommige stellingen geven juist niet de randvoorwaarde van het differentiëren aan, 

zoals bijvoorbeeld stelling “11) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … 

aan klas … elke leerling dezelfde uitleg gegeven”. Als de uitleg  aan elke leerling hetzelfde is 

dan geeft dat juist aan dat er dus niet gedifferentieerd is. 
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De enquête wordt afgesloten met een drietal open vragen om het belang van dit onderzoek te 

kunnen onderbouwen. Deze vragen bestaan uit:   

- 23) Pas je het differentiëren in de lessen tegenwoordig (schooljaar 2015-2016) toe in 

de lessen? 

- 24) Zou je meer willen weten over differentiëren in de lessen? 

- 25) Zou je in de toekomst volledig gedifferentieerd willen lesgeven? 

Alle stellingen zijn onderverdeeld in Differentiëren in instructie, differentiëren in 

leerstof/lesstof, apart een kopje met ICT en differentiëren in leertijd. 

Zie bijlage A “Vragenlijst voor sectiegenoten over differentiatie in de lessen” 

 

Differentiëren in instructie 

Onder differentiëren in instructie vallen stelling 9 en 11. Een verschil in instructietijd valt 

onder het differentiëren. Bij differentiëren krijgen de verschillende subgroepen een 

verschillende instructie. Stelling 9 en 11 geven aan of er een verschil is geweest in de uitleg of 

instructie naar leerlingen toe. Stelling 9 heeft overlap met differentiëren in leertijd omdat 

langere uitleg of instructie ten koste kan gaan van de tijd dat een leerling ook daadwerkelijk 

kan leren.  

Differentiëren in leerstof/lesstof 

Het merendeel van de stellingen, namelijk stelling 3, 5, 6, 8, 10, 12 en 14 t/m 21, valt onder 

het differentiëren in leerstof/lesstof . Hierin kunnen werkvormen en methoden ook het meeste 

van elkaar verschillen. Deze stellingen vallen ook weer onder de randvoorwaarden van het 

differentiëren. Door te differentiëren in leerstof/lesstof sluit je aan op de verschillen tussen 

leerlingen, bijvoorbeeld op hun stijl van leren en/of op hun keuze in het soort opdrachten, om 

zo optimaal mogelijk te leren. 

Net zoals in de leerlingenquête is het kopje ICT opgenomen, omdat uit literatuur naar voren is 

gekomen dat dit belangrijk is bij het differentiëren (C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 

2014). Stelling 4 en 13 gaan over het gebruik van een laptop en digitaal lesmateriaal. 

Differentiëren in leertijd 

Alleen stelling 7 valt  onder differentiëren in leertijd. Door de leerlingen de gelegenheid te 

geven om hun eigen deadline te bepalen kunnen leerlingen hun eigen tempo behouden. Dit 

valt ook onder een randvoorwaarde van het differentiëren. 
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Schaalgebruik bij de stellingen 

Onderstaande  schaal is gebruikt om de  sectiegenoten te dwingen te kiezen. Ze kunnen dus 

niet neutraal kiezen. 

    1            2                    3        4 

Nooit   bijna nooit   bijna altijd   Altijd 

 

Om de  sectiegenoten scherp te houden bij het invullen van de enquête werden er bewust 

stellingen in een andere richting geformuleerd, bijvoorbeeld stelling “19)  In schooljaar 2014-

2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … was de inhoud van de les voor alle leerlingen 

gelijk.” Als er goed gedifferentieerd wordt in de les dan is de inhoud niet voor elke leerling 

gelijk. 

 

 5.1.3 Analyse van de gegevens 

Bij de analyse van de gegevens wordt er gebruik gemaakt van het programma excell.  

Sectiegenoten  krijgen een nummer en de gegevens worden verwerkt. Via excell kan de 

uitslag worden geanalyseerd. Bij de meeste stellingen kan er gebruik gemaakt worden van 

staafdiagrammen  om een duidelijk overzicht te geven. In de staafdiagrammen staat op de 

verticale as het aantal sectiegenoten aangeven. Vanuit deze staafdiagrammen kan er een 

conclusie worden getrokken. De horizontale as geeft de scores op een vierpuntsschaal weer. 

 

5.2 Wat is differentiëren? 

Deze deelvraag kan vanuit de literatuur worden beantwoord. Volgens onderwijskundige Carol 

Tomlinson is differentiëren geen recept voor lesgeven. Het is geen instructiestrategie. Het is 

niet iets wat een docent doet wanneer deze tijd heeft. Het is een manier van denken en leren. 

Het is een filosofie.  

Differentieren is volgens Tomlinson gebaseerd op de volgende gedachten: 

- Leerlingen die dezelfde leeftijd hebben verschillen in hun bereidheid om te leren, hun 

belangen, hun stijlen van leren, hun ervaringen en hun levensomstandigheden. 

- De verschillen in leerlingen zijn belangrijk genoeg om een grote impact te maken op 

wat leerlingen moeten leren, het voor de leerling benodigde leertempo  en de steun die 

ze nodig hebben van leraren en anderen om het goed te leren. 

- Leerlingen zullen het beste leren wanneer ondersteunende volwassenen ze iets geven 

waar ze aan kunnen werken zonder hulp. 

- Leerlingen  zullen het best leren wanneer ze een verbinding tussen het curriculum 

kunnen maken en hun interesses en ervaringen. 

- Leerlingen zullen het beste leren wanneer het leren mogelijkheden biedt. 
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- Leerlingen zijn meer effectief  als klaslokalen en scholen een gevoel van gemeenschap 

creëren, waarin leerlingen zich gerespecteerd voelen. 

- De centrale taak van de scholen is om de capaciteit van elke leerling te  

maximaliseren. 

(A.C.Tomlinson, 2000) 

 

Uit deze gedachten zou een aantal randvoorwaarden voor differentiëren kunnen worden 

geformuleerd. Bij het differentiëren wordt rekening gehouden met de volgende 

randvoorwaarden: 

- Leerstijl: leerlingen hebben verschillende stijlen van leren. Ze krijgen verschillend 

lesmateriaal,  verschillende lesactiviteiten en/of verschillende opdrachten aangeboden. 

Deze opdrachten kunnen eventueel door de docent zelf zijn ontwikkeld. Aan dit 

lesmateriaal, deze activiteiten of opdrachten kunnen ze zelfstandig werken. Leerlingen 

kunnen zelf bepalen waaraan ze gaan werken.  

- Instructietijd: sommige leerlingen hebben meer uitleg nodig bij opdrachten dan andere 

leerlingen, daardoor kan de instructietijd voor de leerlingen verschillen. 

- Leertempo: leerlingen hebben een eigen tempo van leren en de docent houdt daar zo 

veel mogelijk rekening mee.  

- Leerdoelen: Het moet duidelijk zijn voor de leerlingen wat ze moeten leren. Dus er 

dient een duidelijke verbinding te zijn tussen het curriculum en de leerdoelen van een 

les. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de leerdoelentaxonomie OBIT. 

 

 

5.3 Hoe kan ik differentiëren vormgeven tijdens het hoofdstuk “voortplanting” in 4 

HAVO? 

Hieronder wordt uitgebreid ingegaan op  de aanpak van de gedifferentieerde lessen (paragraaf 

5.3.1), OBIT en de indeling in groepen (paragraaf 5.3.2) en wordt het ontwerp van een les 

(paragraaf 5.3.3) aan de hand van twee lessen verder uitgewerkt. Tijdens alle lessen van het 

hoofdstuk ‘voortplanting’ is er gedifferentieerd les gegeven. 

 

5.3.1 Aanpak van de gedifferentieerde lessen. 

Elke les van het hoofdstuk ‘Voortplanting’ werd voorbereid met behulp van het IGDI model 

(zie paragraaf 2.3). Er is om meerdere redenen gekozen voor het hoofdstuk ‘Voortplanting’, 

namelijk omdat dit thema/hoofdstuk midden in de onderzoeksperiode viel, maar ook omdat 

leerlingen dit onderwerp uitvoerig hebben gehad in de onderbouw. Heel veel nieuwe kennis 

komt er niet bij. De leerlingen zouden teveel belast worden wanneer ze naast een nieuwe 

manier van lesgeven ook nog een totaal nieuw onderwerp  zouden krijgen. Bij het 

samenstellen van de lessen is er rekening gehouden met verschil in instructietijd, leertijd en 

leerstof. Dit wordt verder uitgelegd in paragraaf 5.2.3. In paragraaf 5.2.4  wordt er ook verder 

ingegaan op de procedure. 
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5.3.2 OBIT en indeling in groepen 

De 4 HAVO groep (Groep H43)  wordt in drie subgroepen gedeeld: groep A de ‘instructie-

afhankelijke’ leerlingen, groep B de ‘instructie-gevoelige’ leerlingen, groep C de ‘instructie-

onafhankelijke’ leerlingen. Deze indeling is in eerste instantie gemaakt op basis van  behaalde 

resultaten en indruk van de leerling in de les. Later, naar aanleiding van een gemaakte toets 

van een vorig hoofdstuk met gebruikmaking van het OBIT-scoreformulier  (zie bijlage E), is 

er voor sommige leerlingen besloten tot indeling in een andere subgroep.  Hierbij komen de 

leerlingen die volgens het OBIT-scoreformulier slecht hebben gescoord op (alle) O-B-I-T 

vragen in de A-groep. De leerlingen die slecht hebben gescoord op I en T vragen in de B-

groep. De leerlingen die alle vragen redelijk hebben gemaakt komen in de C-groep. Later 

tijdens de lessen aan het einde van het hoofdstuk mogen leerlingen ook zelf  beslissen in 

welke groep ze willen. Dit om te voorkomen dat ze ‘een label’ krijgen (Oudtshoorn, 2009). 

Zoals besproken in paragraaf 2.3 kan OBIT ook gebruikt worden bij het vaststellen van de 

lesdoelen. Als het nieuwe stof is voor de leerlingen is de begeleide oefening (zie paragraaf 

3.3.1 IGDI-model) vaak nog op O of B niveau. In de evaluatiefase wordt er gekeken wat de 

leerlingen hebben opgestoken in de les. Hierbij kan er bijvoorbeeld een tekst gegeven worden 

in een andere context met daarbij een vraag en/of vragen op I en T niveau.  Bij het  

formuleren van een evaluatieopdracht kunnen de volgende vragen gebruikt worden:   

- Wat weten de leerlingen na de les (zijn de van te voren gegeven leerdoelen bereikt)? 

- Wat begrijpen de leerlingen na de les? 

- Kunnen de leerlingen deze kennis toepassen in een andere context (bij deze vraag 

moeten de leerlingen gebruik maken van het hogere orde denken (zie paragraaf 3.2)? 

 

5.3.3 Ontwerp van een les 

In de lessen zal gebruik worden gemaakt van convergente differentiatie. Convergente 

differentiatie gaat ervan uit dat de hele groep de(zelfde) doelen behaalt. Er wordt bij het 

samenstellen van de lesdoelen gebruik gemaakt van OBIT,  maar de lesdoelen blijven  wel 

hetzelfde voor de hele groep. Het verschil tussen de subgroepen zal bestaan uit verschil in 

instructietijd, leertijd en leerstof van de leerling. De les start met alle leerlingen gezamenlijk 

en het minimale lesdoel is voor alle leerlingen hetzelfde.  De les eindigt weer gezamenlijk, er 

vindt evaluatie plaats en een terugblik en vooruitblik (Teeseling, 2014). Om te differentiëren 

moesten de lessen anders ingedeeld worden. Dit is gedaan volgens het IGDI model (Berben & 

Teeseling, 2014). In de lesfasen behorend tot het IGDI model krijgen leerlingen onderwijs op 

maat. Zwakkere leerlingen krijgen extra instructie en begeleiding. De sterke en snelle 

leerlingen krijgen extra verwerkingsopdrachten en specifieke verwerkingsvormen. De wat 

zwakkere leerlingen zijn de leerlingen die onvoldoende staan voor biologie en zelf aangeven 

dat ze de stof lastig vinden en dat ze behoefte hebben aan meer uitleg.   Er zijn twee 

powerpoints toegevoegd, welke gaan over paragraaf 4.3 ‘Hormonen regelen’, onderverdeeld 

in twee lessen: ‘hormonen bij mannen’ en ‘hormonen bij vrouwen’ (zie bijlage G). Er is 

gekozen voor deze volgorde omdat de hormonen bij vrouwen vaak complexer zijn dan de 

hormonen bij mannen. Dit wordt  ook zo ervaren door leerlingen.  Deze powerpoints zijn 
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toegevoegd om een beeld te geven van de aanpak in de lessen waarbij gebruik gemaakt is van 

het IGDI-model. Hieronder volgt een uitleg om aan te geven op welke wijze er is 

gedifferentieerd en hoe daarbij gebruik is gemaakt van OBIT. 

Afbeelding 1 Dia 2 van de eerste powerpoint (paragraaf 4.3 mannen) van het hoofdstuk 

‘Voortplanting’  begint met een terugblik van de evaluatieopdracht van paragraaf 4.2 (zie 

navolgende afbeelding “1 Dia 2 terugblik met de evaluatieopdracht van de vorige les”). Er is 

hierbij gebruik gemaakt van een opgave uit een oud examen waarbij de leerlingen inzicht 

krijgen in de wijze waarop een examenopdracht in elkaar zit.  

Leerling M/V Groep op basis 

van  cijfer H1 en 

H2  en ervaring 

Groep op basis van 

OBIT score 

Gemaakte 

proefwerk H3 

Logboek 

ingevuld 

Enquête 

ingevuld  

1 V A B  * 

2 V B A  * 

3 V A A  * 

4 V C B  * 

5 V A B         * * 

6 V B B         * * 

7 V A A  * 

8 V B A         *  

9 M A A   

10 V C C         * * 

11 M C B         * * 

12 M B C  * 

13 V B A         *  

14 V B B         * * 

15 V C B   

16 V C C  * 

17 V B A   

18 V B B  * 

19 V B A  * 

20 V B C  * 

21 M B B        * * 

22 M A C        * * 

23 M A A  * 

24 M B C  * 

25 V A B  * 

26 M B A  * 

27 M B C   
Tabel 2 In de tabel staan de groepen aangeven waarin de leerlingen op twee verschillende momenten  

tijdens het Hoofdstuk ‘Voortplanten’ zijn ingedeeld. Bovenaan  kolom 3 en 4 staat aangegeven welke 

manier is gebruikt bij deze indeling. In de één na laatste kolom staat aangeven welke leerlingen het 

logboek hebben ingevuld. Na elke les werd er een leerling aangewezen om het logboek in te vullen.Uit 

elke subgroep A, B of C is er één of meerdere leerling gekozen. Feedback uit het logboek is gebruikt 

voor het ontwikkelen van opvolgende lessen.  

Ze moeten hierbij gebruik maken van het toepassen van de in voorafgaande lessen verkregen 

informatie  niet alleen informatie uit de vorige les. Deze informatie moeten ze gaan toepassen 
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in deze opdracht. Dit valt onder I en T van OBIT. In dia 3 (bijlage G) wordt het antwoord  

uitgelegd. De opdracht hebben de leerlingen op de ELO kunnen inzien en maken.  Dia 4 

(afbeelding 2), de oriëntatie, bestaat uit de lesdoelen van de les. In deze lesdoelen zie je ook 

de manier waarop OBIT is gebruikt. “Je kent de begrippen” is duidelijk O van OBIT, 

vervolgens zie je dat de lesdoelen richting het hogere orde denken gaan waarbij het laatste 

lesdoel, namelijk het begrijpen van BINAS belangrijk is voor het eindexamen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Afbeelding 2 Dia 3 Lesdoelen met de wijze waarop OBIT is gebruikt. Begrippen kennen is duidelijk O en B  

van OBIT terwijl uitleggen aan de hand van een regelkring I is van OBIT en dus het hogere orde denken. 

 

                                     

Afbeelding 1 Dia 2  terugblik met de evaluatieopdracht van de vorige les. 

Dia 2 

Dia 4 
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De uitleg in deze les  is voor alle subgroepen hetzelfde. De begeleide oefening (Zie bijlage G: 

Dia 10 inoefening) hebben de leerlingen van te voren al gekregen. De uitleg over de opdracht 

kregen ze op het bord via directe instructie, dit om te voorkomen dat ze de opdracht al gingen 

maken. De powerpoint is ook voor hun zichtbaar, want ze werken allemaal op de laptop. Dan 

is het voor iedereen goed te volgen. In deze opdracht moeten ze aangeven wanneer hormonen 

stimulerend (+) of remmend (-) werken.  Het antwoord is voor de leerlingen niet zichtbaar op 

de ELO.  Leerlingen van de instructie-onafhankelijke groep (groep C) mogen na de uitleg  aan 

het werk. Ze mogen zelf bepalen of ze met extra oefening meedoen of  met de opdrachten in 

het leerboek beginnen. Groep A (instructie-afhankelijke groep) en B (instructie-gevoelige 

groep) krijgen nog een extra toelichting op de begeleide oefening. Groep B gaat daarna 

zelfstandig verder  werken. Groep A begint aan de opdrachten  in het boek en krijgt daarbij 

eventueel hulp en uitleg van de docent of elkaar. Groep A werkt in een groep. Wat de groepen 

moeten doen staat op dia 12 de instructie (zie bijlage G). In de evaluatie gaan de leerlingen 

aan de slag met het vorige proefwerk. Leerlingen krijgen op deze wijze inzicht  in de keuze 

van de subgroep door de docent, hetgeen belangrijk is voor leerlingen om te weten 

(Oudtshoorn, 2009). 

In de tweede les wordt er in de terugblikfase gekeken naar de kennis van de vorige les. De 

informatie over  de hormonen van de man komt op bijna dezelfde wijze terug bij de hormonen 

van de vrouw en is dus goed te gebruiken voor het koppelen aan nieuwe kennis. Bij de 

oriëntatie (zie bijlage G: dia 3 van powerpoint 4.3 vrouwen) zie je ook weer OBIT terug 

komen, waarbij  het uitleggen behoort tot het hogere orde denken en dus tot I en T van OBIT. 

Bij dia 8 en 9 (zie bijlage G) zijn delen van een schema overgenomen welke de leerlingen 

hebben gekregen aan het begin van het hoofdstuk.  Dit schema is op te vragen bij 

haj.steijn@gertrudiscollege.nl.  

Dia 12 van powerpoint 4.3 mannen (zie bijlage G) en dia 11 van powerpoint 4.3 vrouwen (zie 

afbeelding 3 Dia 11 van PowerPoint 4.3 ‘vrouwen’ met daarin aangeven het verschil in extra 

informatie in de verschillende subgroepen) geven de instructie aan van de opdrachten die de 

leerlingen moeten maken en mogen maken. Er is geen controle geweest op de gemaakte 

opdrachten, wat gebruikelijk is in 4 HAVO,  omdat de leerlingen zelf moeten gaan leren 

verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Er werd wel bijgehouden welke leerlingen nooit wat 

maakten en welke leerlingen consequent hun werk maakten. Dit was goed zichtbaar omdat de 

extra gemaakte opdrachten ingeleverd moesten worden via de ELO. Op de ELO staat precies 

welke leerling wat ingeleverd heeft. Deze informatie kon dan gebruikt worden in de feedback. 

Verschil in leerstof/lesstof kwam vooral naar voren in de aangeboden filmpjes en soms ook in 

de evaluatieopdracht  van groep C. Op de navolgende afbeelding 3 staat dia 11 vergroot 

aangegeven waarmee het verschil in aangeboden leerstof/lesstof duidelijk wordt. 

De rest van de fases lijkt op die van voorgaande les. De evaluatie-opdracht mogen ze invullen 

en opsturen via ELO, waarbij ze gebruik mogen  maken van BINAS. Een invuloefening is op 

O en B niveau van OBIT, maar omdat ze informatie uit BINAS gaan gebruiken valt dit onder 

I van OBIT. 

 

mailto:haj.steijn@gertrudiscollege.nl
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Afbeelding 3 Dia 11 van powerpoint 4.3 “vrouwen” met daarin aangeven het verschil in extra informatie in de verschillende 
subgroepen  

 

5.3.4 Procedure 

Op 8 januari 2015 zijn de lessen differentiëren gestart bij het hoofdstuk ‘Voortplanting’. 

Vervolgens kwamen er 12 lessen. Op 12 februari 2015 is proefwerk ‘Voortplanting’ 

afgenomen. Deze stond al in de planning. 13 februari is de enquête afgenomen. Tijdens de 12 

lessen is er af en toe aan verschillende leerlingen gevraagd om het logboek in te vullen. 

Informatie daaruit is gebruikt bij het samenstellen van gedifferentieerde lessen. De groep is 

ingedeeld in subgroepen, maar bleven in hetzelfde lokaal. In het midden van de klas heeft de 

instructie-afhankelijke groep gezeten.  De instructie-onafhankelijk groep kwam het verst van 

de docent af te zitten en de instructie-gevoelige groep zat naast de instructie-afhankelijk groep 

aan de andere kant van de instructie-afhankelijke groep, dus niet naast de instructie-

onafhankelijke groep. Dit omdat er dan een kans was dat deze twee groepen met elkaar 

zouden gaan praten. 

 

 

 

 

Dia 11 
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5.4 Op welke wijze kan OBIT gebruikt worden bij het differentiëren in de les? 

 

Het gebruik van OBIT komt bij de verschillende fases van het IGDI  model terug. Het IGDI 

model is bij het differentiëren in de les gebruikt. In fase 1 (terugblik) kan er d.m.v. vragen op 

O en B niveau oude kennis geactiveerd worden en gekoppeld worden aan nieuwe kennis. In 

fase 2 (oriëntatie)  worden de lesdoelen zichtbaar gemaakt. In de formulering van lesdoelen 

kan OBIT gebruikt worden. Fase 4 (begeleide inoefening) is op O en B niveau, deze fase 

begint op reproductief niveau en kan erna geleidelijk in moeilijkheidsgraad toenemen.  Fase 5 

(zelfstandige verwerking)  kan op alle niveaus plaatsvinden, vaak wordt daar de basisstof voor 

gebruikt. De methodes gebruiken de verschillende niveaus van OBIT in hun opdrachten in het 

werkboek of leerboek. Fase 6 (evaluatie) kan heel goed op T niveau plaatsvinden , er kan dan 

namelijk gelijk gekeken worden of de lesdoelen zijn bereikt.   

 

5.5 Op welke wijze heeft er differentiatie plaatsgevonden tijdens de lessen? 

Het differentiëren kan op verschillende manieren terug komen in de les. Er kan namelijk 

gedifferentieerd worden in de instructie, gedifferentieerd worden in leerstof en 

gedifferentieerd in leertijd (Teeseling, 2014). Tijdens dit onderzoek is er geprobeerd deze drie 

manieren terug te laten komen in de lessen. Niet alle subgroepen kregen altijd dezelfde 

instructie. De  differentiatie  in leerstof zat vooral in de extra uitleg, verschil in  filmpjes om 

een bepaald onderwerp te visualiseren, en/of opdrachten. De differentiatie in leertijd zat 

vooral in het bepalen van een eigen deadline en welke opdrachten werden gemaakt. 

 

5.6 Hoe hebben de leerlingen gedifferentieerde lessen ervaren? 

Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is er eerst gekeken of de leerlingen hebben 

ervaren dat er tijdens de lessen ‘voortplanting’ gedifferentieerd is lesgegeven. Er is een 

bestaand onderzoeksinstrument gebruikt en omgevormd naar herkenbaarheid voor de 

leerlingen.  

 In paragraaf 5. 6.1  voor een uitleg over ‘Het onderzoeksinstrument’. In paragraaf 5.6.2 staat 

de ‘opbouw van het instrument’ met daarin de onderverdeling IGDI model, Differentiëren in 

instructie, Differentiëren in leerstof/lesstof, Differentiëren in leertijd en schaalgebruik bij de 

stellingen. Deze paragraaf wordt afgesloten met de wijze waarop de analyse van de gegevens 

heeft plaatsgevonden (paragraaf 5.6.3). 
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5.6.1 Het onderzoeksinstrument 

De leerlingen van 4 HAVO zijn aan het einde van de lessencyclus geënquêteerd. Hierbij is er 

gebruik gemaakt van een bestaande enquête. Deze enquête is ontwikkeld voor docenten 

(G.Haarbosch, K.J.Kievit, & J.J.J.Schenkels, 2012). De keuze voor het gebruik van deze 

enquête is  de opbouw  in de vorm van stellingen  met de randvoorwaarden van differentiëren. 

Hieronder volgen de randvoorwaarden nog een keer. Bij het differentiëren wordt rekening 

gehouden met de volgende randvoorwaarden: 

- Leerstijl: leerlingen hebben verschillende stijlen van leren. Ze krijgen verschillend 

lesmateriaal,  verschillende lesactiviteiten en/of verschillende opdrachten aangeboden. 

Deze opdrachten kunnen eventueel door de docent zelf zijn ontwikkeld. Aan dit 

lesmateriaal, deze activiteiten of opdrachten kunnen ze zelfstandig werken. Leerlingen 

kunnen zelf bepalen waaraan ze gaan werken.  

- Instructietijd: sommige leerlingen hebben meer uitleg nodig bij opdrachten dan andere 

leerlingen, daardoor kan de instructietijd voor de leerlingen verschillen. 

- Leertempo: leerlingen hebben een eigen tempo van leren en de docent houdt daar zo 

veel mogelijk rekening mee.  

- Leerdoelen: het moet duidelijk zijn voor de leerlingen wat ze moeten leren. Dus er 

dient een duidelijke verbinding te zijn tussen het curriculum en de leerdoelen van een 

les. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de leerdoelentaxonomie OBIT. 

 

Deze randvoorwaarden zijn duidelijk in de stellingen weergegeven. In de enquête zijn een 

aantal stellingen aangepast naar het hoofdstuk voortplanting , zodat het voor de leerlingen 

herkenbaar is. De enquête is aangevuld  met 4 open vragen over de manier waarop ze het 

lesgeven hebben ervaren, wat ze goed vinden, wat ze als verbeterpunt zien en of ze zouden 

willen dat alle lessen als zodanig zouden worden vormgegeven. De enquête is omgevormd tot 

een enquête die voor leerlingen goed te begrijpen is en niet te lang (de enquête duurde 

ongeveer 10 minuten). Omdat niet altijd een computerruimte ingepland kon worden is er voor 

een schriftelijke enquête gekozen die in de les is afgenomen. 

Een aantal stellingen zijn omgevormd en geven de grenzen van het differentiëren aan. Er zijn 

stellingen die passen bij differentiëren in instructie, differentiëren in leerstof en differentiëren 

in leertijd.  En een aantal stellingen geven informatie over het IGDI-model. 

Tijdens de lessen wordt er af en toe aan verschillende leerlingen gevraagd of ze een logboek 

(zie bijlage F) willen invullen over de les die is gegeven. Deze is gebruikt ter aanvulling op de 

lessen die nog gingen komen. Op deze manier konden eventuele onduidelijkheden direct 

verholpen worden in de les erna. Leerlingen werden na een gegeven les aangewezen en 

gevraagd of ze het logboek wilden invullen en insturen via de ELO (zie tabel 2 pagina 29 

subparagraaf 5.3.3). 

 

5.6.2 Opbouw van het instrument 

Omdat de enquête alleen in één klas 4 HAVO afgenomen werd heb ik in de enquête niet 

gevraagd naar het niveau en leerjaar. 
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De naam van de leerling mocht erop komen te staan zodat er navraag kon plaatsvinden als iets 

onduidelijk was.  

Misschien kan leeftijd en geslacht van invloed zijn op het differentiëren. Dit wordt niet 

meegenomen in dit onderzoek, maar kan eventueel wel meedoen in een eventueel 

vervolgonderzoek. Hele jonge kinderen hebben bijvoorbeeld meer moeite met het leggen van 

verbanden dan wat oudere kinderen. Daarom kunnen ze misschien nog niet hoger orde denken 

(Crone, 2008). Het geslacht kan ook van invloed zijn op de wijze waarop opdrachten 

aangepakt worden. Jongens zijn minder in metacognitieve vaardigheden (het structureren en 

aanpakken van opdrachten) en schoolse motivatie (I.Heemskerk, E.vanEck, E.Kuiper, & 

M.Volman, 2012). 

Leerlingen moesten zelf aangeven of ze goed, matig of slecht zijn in biologie. Dit  kon inzicht 

geven over hun eigen beeld bij het vak.  

Het gemiddelde cijfer voor biologie moesten ze eveneens aangeven.  

Stellingen 1 t/m 3 en 6 t/m 18 vallen binnen de randvoorwaarden van differentiëren en zijn 

omgeschreven  naar het hoofdstuk ‘Voortplanting’. Zoals bijvoorbeeld “Stelling 6) Tijdens de 

lessen waren er opdrachten om de lesstof voor jezelf te herhalen” of “stelling 9) Tijdens de 

lessen over het hoofdstuk voortplanting was de instructietijd voor alle leerlingen hetzelfde”. 

Deze stellingen met randvoorwaarden voor het differentiëren zijn onderverdeeld in 

differentiëren in instructie, differentiëren in leerstof /lesstof en differentiëren in leertijd. Op 

een schaal van nooit tot altijd kunnen de leerlingen aangeven of ze het eens zijn met elke 

stelling.  

IGDI-model 

Stelling  4 en 5 zijn toegevoegd omdat dit iets zegt over het gebruik van het IGDI model. 

Hebben de leerlingen ervaren dat er een evaluatie-opdracht volgde na de meeste lessen? En 

hebben ze het ook ervaren dat de les daarna meestal startte met de evaluatieopdracht? De 

verdiepende artikelen (stelling 15) werden ook vaak digitaal gegeven maar zijn ook wel eens 

uitgedeeld in de klas. Deze stelling gaat over het hogere orde denken en valt dus onder I en T 

van OBIT, maar was wel voor elke leerling hetzelfde en werd altijd gebruikt als evaluatie-

opdracht. Deze stelling zegt niet iets over differentiëren, maar valt onder het IGDI-model. 

Differentiëren in instructie 

Onder differentiëren in instructie vallen stellingen 9, 11 en 18.  Stelling 9 gaat over de 

instructietijd. Een verschil in instructietijd valt binnen de grenzen van het differentiëren. 

Daartoe behoort ook een verschil in uitleg voor de verschillende subgroepen. Stelling 18 valt 

eveneens onder dit kopje omdat de manier van lesgeven voor leerlingen meer slaat op het 

verschil in instructie. Zij zullen waarschijnlijk niet kijken naar de leerstof/lesstof van een 

andere subgroep. 
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Differentiëren in leerstof/lesstof 

Onder differentiëren in leerstof/lesstof vallen stellingen 2, 3, 6 ,8, 10, 13, 14,16 en 17. Er zijn 

veel stellingen die onder dit kopje vallen omdat de leerstof/lesstof voor de leerlingen vaak 

duidelijker verschilde en op verschillende manieren aangeboden werd zoals gebruikelijk bij 

het differentiëren.  Stelling 17 “Tijdens de lessen mocht ik zelf bepalen hoe ik met de lesstof 

aan de slag ging” heeft meer te maken met de verschillen in leerstof dan met leertijd. 

Leerlingen mochten bijvoorbeeld zelf bepalen of ze eerst extra opdrachten gingen maken of 

toch eerst de vragen uit het leerboek.   

Bij het differentiëren in leerstof/lesstof  is eveneens  een kopje ICT opgenomen omdat uit de 

literatuur naar voren is gekomen dat ICT een belangrijk hulpmiddel is bij het differentiëren 

(C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014). Stelling 2 en 13 gaan over het gebruik van een 

laptop en digitaal lesmateriaal.  

Differentiëren in leertijd 

Stellingen 1, 7 en 12 vallen onder differentiëren in leertijd.  Deze stellingen zeggen iets over 

de vrijheid die leerlingen krijgen in het maken of bepalen van de opdrachten waaraan ze 

konden gaan werken. Leerlingen mochten bij het maken van de opdrachten hun eigen tempo 

bepalen. Er was geen harde deadline. 

Schaalgebruik bij de stellingen 

Onderstaande  schaal is gebruikt om de leerlingen te dwingen te kiezen. Ze konden dus niet 

neutraal kiezen. 

    1            2                    3        4 

Nooit   bijna nooit   bijna altijd   Altijd 

Om de leerlingen scherp te houden bij het invullen van de enquête werden er bewust 

stellingen in een andere richting geformuleerd. Bijvoorbeeld stelling  9 “Tijdens de lessen 

over het hoofdstuk ‘voortplanting’ was de instructie tijd voor alle leerlingen hetzelfde”. 

 

 5.6.3. Analyse van de gegevens 

Bij de analyse van de gegevens is er gebruik gemaakt van het programma excell. Leerlingen 

krijgen een nummer en de gegevens worden verwerkt. Via excell kan de uitslag worden 

geanalyseerd. Bij de meeste stellingen is er gebruik gemaakt van staafdiagrammen  om een 

duidelijk overzicht te geven. In de staafdiagrammen staat op de verticale as het aantal 

leerlingen aangeven. Deze hele getallen zijn later verwerkt naar percentages. Vanuit deze 

staafdiagrammen werden er conclusies getrokken. Op de y-as staat een vierpuntsschaal. 

De laatste vier open vragen van de enquête zijn geformuleerd om op deelvraag 6 “Hoe hebben 

de leerlingen de gedifferentieerde lessen ervaren?” een antwoord te geven. Vragen zoals: 

“Hoe heb je de manier van lesgeven tijdens het hoofdstuk ‘voortplanting’ ervaren?”, “Wat 
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vind je goed aan deze lessen?”, “Wat vind je verbeterpunten aan deze lessen?” en “Zou je alle 

lessen op deze manier willen krijgen?” geven inzicht in hoe de leerlingen de lessen hebben 

ervaren en geven tegelijkertijd ook informatie die in komende lessen of schooljaren gebruikt 

kan worden ter verbetering van de lessen. 

 

5.7  Heeft deze manier van lesgeven al geleid tot betere resultaten/cijfers in vergelijking 

met de behaalde cijfers voor voorgaande toetsen? 

Vanuit de literatuur wordt aangegeven dat de betere aansluiting op de leerbehoeften van de 

leerlingen leidt tot betere resultaten ( (A.C.Tomlinson, 2000) (Berben & Teeseling, 2014) 

(Bosker, 2005) (Tomlinson, 2014). Om dit aan te geven worden de gemiddelde cijfers per 

hoofdstuk gepresenteerd in een tabel met daarnaast het resultaat van het gedifferentieerde 

hoofdstuk. 
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6. Praktische relevantie 

 

Differentiatie leidt tot betere aansluiting bij de leerling want er wordt veel meer rekening 

gehouden met de behoeften van de leerling (Tomlinson, 2014). Dit kan leiden tot verbetering 

van  het cijfer voor het vak biologie. 

Gezien de huidige situatie op het Gertrudiscollege, namelijk dat er weinig collega’s 

differentiëren (zie hoofdstuk 7 Resultaten van deelvraag 1 “Op welke wijze wordt er 

gedifferentieerd bij vakgenoten?”), zal dit onderzoek nuttig kunnen zijn. Sectiegenoten 

zouden door middel van een presentatie inzicht kunnen krijgen in de wijze waarop 

differentiëren zou kunnen worden toegepast in de praktijk.  

Te weinig docenten differentiëren en daarom wordt gedifferentieerd werken binnen het 

klaslokaal en opbrengstgericht werken in de klas door de onderwijsinspectie gezien als een 

verbeterpunt.  Nog te weinig docenten houden binnen de lessen goed rekening met de 

verschillen in leerbehoeften van de leerlingen (Onderwijsinspectie, 2015).  

Differentiëren houdt meer in dan een verlengde instructietafel en het geven van individuele 

feedback tijdens het werken aan de opdrachten. Het belangrijkste bij het differentiëren is dat 

de docent tegemoet komt aan de leerbehoeften van de individuele leerling. Een docent moet in 

staat zijn om op verschillende manieren te differentiëren in leerstof, leertijd en instructie 

(A.C.Tomlinson, 2000).  

Feedback of feedforward vanuit ervaringen van collega’s kon niet worden gegeven omdat uit 

de ingevulde enquêtes van sectiegenoten is gebleken dat er niet gedifferentieerd wordt in de 

lessen. Feedback en feedforward is echter wel belangrijk bij het differentiëren (Tassel-Baska, 

2012). Als meerdere docenten gaan proberen te differentiëren in de les kan  collegiale 

consultatie ertoe leiden dat de lessen nog beter kunnen worden, wat ten goede komt aan de 

leerling.  

Om te onderzoeken of de ontwikkelde differentiatielessen “Voortplanting” voldaan hebben 

aan de grenzen van het differentiëren is er  gebruik gemaakt van een bestaande enquête. Om 

op lesniveau te differentiëren kan een school gebruik maken van verschillen in doelen, 

inhoud, tempo, lesmateriaal, lesactiviteiten en het rooster (G.Haarbosch, K.J.Kievit, & 

J.J.J.Schenkels, 2012). Bij dit onderzoek is er vooral gebruik gemaakt van verschillen in 

instructie, inhoud, tempo en lesmateriaal. Veel stellingen uit de bestaande enquête waren 

bruikbaar. Daarom is deze enquête  omgevormd naar voor de leerlingen duidelijk herkenbare 

stellingen die met de lessen te maken hadden. Hiermee kon er inzicht worden gekregen of er 

in de lessen inderdaad gedifferentieerd is. Dit is van belang voor het onderzoek. Tegelijkertijd 

werd ook inzicht verkregen in de wijze waarop de lessen kunnen worden vormgegeven om te 

differentiëren. Deze ervaringen kunnen worden gedeeld met en toegelicht aan de collega’s. 

Het onderzoek is in één enkele klas onderzocht en de mening van de leerling is belangrijk 

(Onderwijsinspectie, 2015). Uit de literatuur komt naar voren dat differentiëren het middel is 
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om goed aan te sluiten op de leerbehoeften van elke leerling (A.C.Tomlinson, 2000) (Berben 

& Teeseling, 2014) (Bosker, 2005) (C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014) (C.L. 

Weber, 2013) (Dixon F.A., 2014).  De ervaringen van de leerlingen blijken uit de vier open 

vragen waarmee de enquête wordt afgesloten. In het geval  dat de leerlingen helemaal niet 

vonden dat er beter aangesloten werd op hun leerbehoeften dan kan dat leiden tot verder 

onderzoek of aanpassing van de lessen als het op lesniveau nog te verbeteren valt. 

Het onderzoek zal tot verbetering van de lessen kunnen leiden, omdat differentiëren beter aan 

zou moeten kunnen sluiten aan de leerbehoeften van leerlingen. De sectiegenoten zouden 

differentiëren ook toe kunnen gaan passen in de lessen. Er is advies gevraagd door een collega 

van de vakgroep scheikunde over een bepaalde aanpak van differentiëren in de les. Dus zodra 

collega’s weten over het onderzoek kan het gebruikt worden in een adviserende rol. 
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7. Resultaten en conclusie 

 

Hieronder zullen de resultaten en conclusie per deelvraag worden gepresenteerd in 

verschillende paragrafen en worden besproken.  

1) Op welke wijze wordt er gedifferentieerd bij sectiegenoten?  

2) Wat is differentiëren? 

3) Hoe kan ik differentiëren vormgeven tijdens het hoofdstuk “voortplanting” in 4 

HAVO? 

4) Op welke wijze kan OBIT gebruikt worden bij het differentiëren in de les? 

5) Op welke wijze heeft er differentiatie plaatsgevonden tijdens de lessen? 

6) Hoe hebben de leerlingen de gedifferentieerde lessen ervaren? 

7) Heeft deze manier van lesgeven al geleid tot betere resultaten/cijfers in vergelijking 

met de behaalde cijfers voor voorgaande toetsen? 

7.1  Op welke wijze wordt er gedifferentieerd bij sectiegenoten?  

Om op deze deelvraag antwoord te geven is er bij vier  sectiegenoten een enquête afgenomen. 

Alle resultaten uit de enquête staan in bijlage B. Deze paragraaf is onderverdeeld in 

subparagrafen en begint met subparagraaf 7.1.1 ‘Resultaten en conclusie lossen beginvraag’,  

vervolgens komen subparagraaf 7.1.2 ‘Resultaten en conclusie vraag 2 en de stellingen’, 

subparagraaf 7.1.3 ‘Resultaten en conclusie open vragen’ en de paragraaf wordt afgesloten 

met subparagraaf. 7.1.4 ‘Algemene conclusie sectiegenoten’  De stellingen worden verdeeld 

in de volgende categorieën: differentiëren in instructie, differentiëren in leerstof/lesstof en 

differentiëren in leertijd. Deze paragraaf wordt afgesloten met de antwoorden op de laatste 

drie open vragen: “23) Pas je het differentiëren in de lessen tegenwoordig (schooljaar 2015-

2016) toe in de lessen”, “24) Zou je meer willen weten over differentiëren?” en “25) Zou je in 

de toekomst volledig gedifferentieerd les willen geven?”. 

In de diagrammen staat bij de stellingen op de verticale as het aantal  sectiegenoten aangeven 

en op de horizontale as staan de scores van de vierpuntsschaal aangegeven. 
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7.1.1 Resultaten en conclusie losse beginvraag 

Enkele losse vragen worden eerst besproken.  Deze enquête is gestart met de vraag “1) Zou je 

een korte uitleg willen geven wat je verstaat onder differentiatie?”. De antwoorden hierop 

staan aangeven in navolgend kader 1. 

 

 

 

 

Kader 1: Hierboven staan de antwoorden van collega’s  op de vraag “1) Zou je hieronder kort uitleg 

willen geven wat je verstaat onder differentiatie?”. 

De conclusie uit deze vraag is dat vakcollega’s goed op de hoogte zijn van de definitie van het 

differentiëren. Bij collega 4 is de uitleg wat beperkter en zij zou mogelijk met wat meer 

informatie over differentiëren  haar definitie kunnen bijstellen. 

 

7.1.2 Resultaten en conclusie vraag  2 en stellingen 

Hieronder  een vergelijkbare opbouw als sub paragraaf 5.1.2 : het IGDI-model, differentiëren 

in instructie, differentiëren in leerstof/lesstof, differentiëren in leertijd. 

IGDI-model 

Vraag “2) Heb je bij het vormgeven van de lessen in leerjaar 2014-2015 gebruik gemaakt van 

een bepaald onderwijsmodel (bijvoorbeeld IGDI model)?”: 

Geen van de collega’s heeft gebruik gemaakt van een bepaald onderwijsmodel (bijvoorbeeld 

IGDI) in het leerjaar 2014-2015. Alle collega’s antwoordden nee, waarbij één collega aangaf 

wel gebruik te maken van de leerdoelentaxonomie (OBIT). 

 

Differentiëren in instructie 

Zowel stelling 9 en stelling 11 zijn stellingen die vallen onder differentiëren in instructie. 

Beide stellingen zouden met een score van 1 of 2 op de vierpuntschaal aangeven dat er 

differentiatie plaats heeft gevonden in de lessen.  

 Antwoorden van vakgroepcollega’s 

- Collega 1: Doelgericht de les aanpassen aan de leerstijl verschillen en prestaties van een groep/klas leerlingen. 

- Collega 2: Differentiatie is de manier van lesgeven, informatie overdragen en begeleiden aanpassen aan het niveau en 

de behoefte van de leerling 

- Collega 3: De lesstof door de leerlingen op verschillende manieren laten verwerken/tot zich nemen, waarbij je aansluit 

op het verschil in niveau of manier van leren. 

- Collega 4: Dat in een deel van de les leerlingen verschillende activiteiten doen (waar dan behoefte aan is). 
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Diagram 1: Stelling 9 In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … de instructietijd 

voor alle leerlingen hetzelfde gehouden.2 vakcollega’s geven aan dit altijd te doen, 1 vakcollega geeft aan dit 

bijna altijd te doen en 1 collega heeft op die plek niets ingevuld. 

Bijna alle collega’s geven aan dat ze gedurende een bepaald hoofdstuk in een bepaalde klas 

(bijna) altijd de instructietijd voor de leerlingen hetzelfde te houden (zie voorgaand diagram 

1).  

Ook vanuit stelling 11 valt te concluderen dat collega’s (bijna) altijd dezelfde uitleg aan 

leerlingen geven (zie bijlage B).  Uit beide stellingen  valt te concluderen dat alle vak 

collega’s niet differentiëren in instructie.  

Differentiëren in leerstof/lesstof 

Hieronder volgen een aantal stellingen die passen binnen de randvoorwaarden van het 

differentiëren 

Uit de resultaten van de stellingen differentiëren in leerstof/lesstof blijkt dat bij sectiegenoten 

de leerlingen in hun klas niet zelf mochten bepalen aan welke opdrachten of lesmateriaal ze 

mochten gaan werken. 

Alle collega’s geven aan dat leerlingen (bijna) nooit zelf mogen bepalen waaraan zij werken, 

zie diagram 2. 

 

Diagram 2: Stelling 3 In schooljaar 2014-2015 mochten leerlingen uit klas … Gedurende hoofdstuk … zelf 

bepalen aan welke opdrachten zij werken. 

2 vakcollega’s geven aan dat leerlingen nooit zelf mochten bepalen aan welke opdrachten ze gingen werken en 

2 vakcollega’s geven aan dat leerlingen bijna nooit mochten bepalen aan welke opdrachten ze gingen werken. 

0

1

2

3

3 4 (leeg)

A
an

ta
l v

ak
co

lle
ga

's

Scores op vierpuntsschaal

Stelling 9 

Totaal

0

1

2

3

1 2

A
aa

n
ta

l v
ak

co
lle

ga
's

scores op vierpuntschaal

Stelling 3

Totaal



Van differentiëren kan je leren! 
 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT op het Gertrudiscollege Pagina 43 

Alle collega’s geven  aan (bijna) nooit extra lesmateriaal en/of lesstof of verschillende 

activiteiten ter beschikking te hebben voor de leerlingen (zie navolgende diagram 3: Stelling 

17).  De opdrachten waren voor de leerlingen (bijna) altijd hetzelfde (zie navolgende diagram 

4: Stelling 10). 

 

Diagram 3: Stelling 17) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … kregen de leerlingen de 

keuze tussen verschillende activiteiten om hetzelfde onderwerp te behandelen. 

Twee vakcollega’s geven aan nooit en één collega bijna nooit een keuze tussen verschillende activiteiten om 

hetzelfde onderwerp te behandelen aan leerlingen te geven. 

 

Diagram 4 : Stelling 10) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … elke leerling 

dezelfde opdrachten gegeven. 

Drie collega’s geven aan altijd  en één collega geeft aan bijna altijd gedurende hoofdstuk … aan klas … elke 

leerling dezelfde opdrachten te geven. 

Uit de resultaten van de stellingen blijkt dat sectiegenoten (bijna) nooit differentiëren in 

leerstof/lesstof  en dat ze aan elke leerling (bijna) altijd dezelfde opdrachten (zie  Diagram 4, stelling 

10) geven uit het leerboek (zie bijlage B, stelling 16) en er dus (bijna) nooit gebruik werd gemaakt van 

verbredende en/of extra lesstof (zie bijlage B, stellingen 5, 6, 8 15 en  20), verschillende activiteiten 

(zie Diagram 3, stelling 17) of lesmateriaal om eenzelfde onderwerp te behandelen (zie bijlage B: 

stelling  22). Leerlingen mochten nooit bepalen hoe ze aan de slag gingen (zie bijlage B, stelling 18). 

Differentiëren en ICT 

Sectiegenoten geven aan dat leerlingen (bijna) nooit tijdens een hoofdstuk aan een computer of laptop 

mogen werken (zie bijlage B, stelling 4). In de navolgende diagram 5 (stelling 13) geeft één collega  

aan bijna nooit gebruik te maken van digitaal lesmateriaal en de andere drie collega’s geven aan 
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(bijna) altijd gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. Dit zal waarschijnlijk wel voor alle leerlingen 

hetzelfde zijn omdat ze bij stelling 10 hebben aangeven aan de leerlingen (bijna) altijd dezelfde 

opdrachten te geven. 

 

Diagram 5: Stelling 13) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … is er gebruik gemaakt 

van digitaal lesmateriaal. 

Eén vakdocent geeft aan bijna nooit gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. Twee collega’s geven aan bijna 

altijd en één collega geeft aan altijd gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. 

 

Differentiëren in leertijd 

In diagram 6 staat dat sectiegenoten aangeven (bijna) nooit de leerlingen de gelegenheid te geven hun 

eigen deadline te bepalen. 

 

Diagram 6: Stelling 7) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … de 

leerlingen de gelegenheid geven hun eigen deadline te bepalen. 

Twee vakdocenten geven aan nooit en één bijna nooit de leerlingen de gelegenheid te geven hun 

eigen deadline te bepalen. Eén vakcollega heeft deze stelling niet ingevuld. 

 

7.1.3 Resultaten en conclusie open vragen 

Alle vier de sectiegenoten geven aan niet te differentiëren in de bovenbouw, twee collega’s 

geven aan in de onderbouw al af en toe te differentiëren.  
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Eén collega geeft aan niet te willen gaan differentiëren in de les en wil dit ook niet in de 

toekomst. Deze sectiegenoot geeft aan dat dit in de praktijk niet haalbaar is omdat iedere 

leerling hetzelfde moet weten en er gezien de krappe tijd weinig ruimte is om te 

differentiëren.  

Eén sectiegenoot geeft aan af en toe te willen differentiëren. Deze sectiegenoot geeft aan 

graag controle te hebben over een les, altijd een hoog redendement nastreeft en vindt dat ze 

met differentiëren wel meer zelfstandigheid aanleren maar minder bereiken op het vakgebied. 

Eén sectiegenoot geeft aan vooral meer te willen weten over de vormen van differentiëren, 

hoe het effectief toegepast kan worden in de les en hoe er voorkomen kan worden dat er heel 

veel tijd in de voorbereiding gaat zitten. In de toekomst geeft deze sectiegenoot aan wel 

volledig te willen differentiëren omdat er dan beter aangesloten kan worden op de 

verschillende manieren van leren en bepaald kan worden wat de behoefte is van een leerling. 

Eén sectiegenoot geeft aan af en toe individuele hulp aan te bieden. Binnen de sectie zou deze 

sectiegenoot meer overleg willen hebben over differentiëren. Deze sectiegenoot zou binnen 

bepaalde grenzen willen differentiëren, omdat leerlingen dan actiever aan hun leerproces 

werken binnen bepaalde grenzen. 

 

7.1.4 Algemene conclusie  sectiegenoten 

Door sectiegenoten wordt er niet gebruik gemaakt van een bepaald onderwijsmodel in de 

voorbereiding van lessen. Door gebruik te maken van het IGDI-model is het makkelijker om 

te differentiëren in de les. Er wordt door sectiegenoten niet gedifferentieerd in instructie. Dus 

de leerlingen krijgen dezelfde uitleg. Bij het differentiëren kan er gekozen worden voor een 

verschil in instructie. Andere niet-vakgroepcollega’s hebben wel eens aangegeven voor 

verlengde instructietafel te kiezen. 

De sectiegenoten geven aan (bijna) nooit verschillende aangepaste en/of verdiepende 

opdrachten te hebben voor leerlingen en voornamelijk gebruik te maken van het leerboek. Het 

gebruik maken van aangepaste en/of verdiepende opdrachten past bij het differentiëren.  Er 

zijn twee collega’s die aangeven bijna altijd gebruik te maken van door hun ontwikkelde 

opdrachten en dit past bij het differentiëren.  

Leerlingen mochten (bijna) nooit zelf bepalen waaraan ze gingen werken of kiezen uit 

verschillende  activiteiten om hetzelfde onderwerp te behandelen. Verschillend materiaal over 

een bepaald onderwerp voor verschillende leerlingen werd (bijna) nooit gebruikt door 

sectiegenoten. 

Sectiegenoten geven aan ( bijna) nooit leerlingen de gelegenheid te geven hun eigen deadline 

te bepalen. Differentiëren in leertijd kan op verschillende manieren toegepast worden door 

bijvoorbeeld ‘tempodifferentiatie, pre-teaching en ‘flipping the classroom’ (Berben & 

Teeseling, 2014). Leerlingen de gelegenheid geven hun eigen deadline te bepalen past bij 

tempodifferentiatie. 
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7.2 Wat is differentiëren? 

Carol Tomlinsom specialist op het gebied van differentiëren heeft een aantal 

randvoorwaarden opgesteld (Tomlinson, 2014). Daaruit  kunnen  de volgende 

randvoorwaarden voor differentiëren geformuleerd worden. Bij het differentiëren wordt 

rekening gehouden met het volgende: 

- De verschillende leerstijlen van leerlingen bij het leren. Leerlingen kunnen daardoor 

zelf bepalen waaraan ze gaan werken. Ze krijgen daarom ook verschillend 

lesmateriaal,  verschillende lesactiviteiten en/of verschillende opdrachten aangeboden. 

Deze opdrachten kunnen eventueel door de docent zelf zijn ontwikkeld. Aan dit 

lesmateriaal, deze activiteiten of opdrachten kunnen ze zelfstandig werken. 

-  Sommige leerlingen hebben meer uitleg nodig bij opdrachten dan andere leerlingen, 

daardoor kan de instructietijd voor de leerlingen verschillen. 

- Leerlingen hebben een eigen tempo in leren en de docent houd daar zo veel mogelijk 

rekening mee.  

- Het is duidelijk voor de leerlingen wat ze moeten leren. Dus een duidelijke verbinding 

tussen het curriculum en de leerdoelen van een les. Hierbij kan gebruik gemaakt 

worden van de leerdoelentaxonomie OBIT. 

Door middel van differentiëren kan men doelgericht verschil aanbrengen in instructie, het 

aanbod van de leerstof en de begeleiding van verschillende leerlingen (Berben & Teeseling, 

2014). Zie ook het theoretisch kader in hoofdstuk 4. 

Bij het differentiëren wordt rekening gehouden met de volgende randvoorwaarden: 

- Leerstijl: leerlingen hebben verschillende stijlen van leren. Ze krijgen verschillend 

lesmateriaal,  verschillende lesactiviteiten en/of verschillende opdrachten aangeboden. 

Deze opdrachten kunnen eventueel door de docent zelf zijn ontwikkeld. Aan dit 

lesmateriaal, deze activiteiten of opdrachten kunnen ze zelfstandig werken. Leerlingen 

kunnen zelf bepalen waaraan ze gaan werken.  

- Instructietijd: sommige leerlingen hebben meer uitleg nodig bij opdrachten dan andere 

leerlingen, daardoor kan de instructietijd voor de leerlingen verschillen. 

- Leertempo: leerlingen hebben een eigen tempo van leren en de docent houdt daar zo 

veel mogelijk rekening mee.  

- Leerdoelen: het moet duidelijk zijn voor de leerlingen wat ze moeten leren. Dus er 

dient een duidelijke verbinding te zijn tussen het curriculum en de leerdoelen van een 

les. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de leerdoelentaxonomie OBIT. 

 

 

 
7.3 Hoe kan ik differentiëren vormgeven tijdens het hoofdstuk “voortplanting” in 4 

HAVO? 

 

Door middel van het IGDI-model (het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel) 

is er gedifferentieerd tijdens de lessen voortplanting. De groep is in 3 subgroepen verdeeld. 

De ‘instructie-afhankelijke’ leerlingen, de ‘instructie-gevoelige’ leerlingen en de ‘instructie-

onafhankelijke’ leerlingen. Met dit model is goed te differentiëren, leerlingen moesten wel 

wennen aan het model. Uit de literatuur is gebleken dat er vooral met gebruik van ICT goed te 
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differentiëren valt (C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014). Vooral met het ruime aanbod 

van extra opdrachten die beschikbaar zijn op internet bijvoorbeeld op www.bioplek.org  en 

www.biologiepagina.nl.  Leerlingen mochten opdrachten zelfstandig maken en er waren ook 

extra opdrachten en soms verdiepende artikelen. De evaluatie-opdracht aan het einde van de 

les (onderdeel van het IGDI-model) werd gebruikt bij de terugblik in de les erna. Het 

merendeel van de leerlingen heeft ervaren dat de instructietijd ook verschillend was per 

subgroep.  

Er is tijdens het hoofdstuk ‘Voortplanting’ gekozen voor basisopdrachten uit het leerboek. 

Leerlingen mochten bij het maken van de opdrachten hun eigen tijd indelen. 

 

7.4 Op welke wijze kan OBIT gebruikt worden bij het differentiëren in de les? 

OBIT kan op twee verschillende manieren gebruikt worden tijdens de gedifferentieerde 

lessen. De eerste manier is bij het indelen in subgroepen. D.m.v. een OBIT-scoreformulier 

van de voorgaande proefwerken kunnen er subgroepen worden gemaakt. Hierbij komen de 

leerlingen die volgens het OBIT-scoreformulier slecht hebben gescoord op (alle) O- B-I-T 

vragen in de A-groep. De leerlingen die slecht hebben gescoord op I en T vragen in de B-

groep. De leerlingen die alle vragen redelijk hebben gemaakt komen in de C-groep. Dit was 

een duidelijk indeling voor de leerlingen en veel leerlingen waren ook tevreden met deze 

indeling in de groep. 

Ten tweede kan OBIT gebruikt worden bij het samenstellen van de lesdoelen. Wat weten en 

begrijpen leerlingen na de les zijn de lagere orde denkprocessen. De lesdoelen geformuleerd 

op I-T dus het integreren en toepassen vallen in het hogere orde denken. Vooral de 

evaluatieopdrachten waren  I-T geformuleerd om te kunnen bepalen of de O-B lesdoelen in de 

les zijn bereikt. De (basis)opdrachten uit het leerboek en de extra opdrachten waren vooral O 

en B. OBIT is belangrijk om de leerlingen goed te kunnen voorbereiden op het eindexamen. 

 

7.5 Op welke wijze heeft er differentiatie plaatsgevonden tijdens de lessen? 

 

Om antwoord te geven op  deelvraag 5 is er gebruik gemaakt van een bestaande enquête. 

Daarin staan de verschillende manieren van differentiëren, namelijk: differentiëren in 

instructie, differentiëren in leerstof/lesstof  en differentiëren in leertijd, die terug komen in de 

stellingen. Hieronder staan een aantal resultaten weergegeven in diagrammen uit de 18 

stellingen die aan de leerlingen gesteld waren. De stellingen zijn volgens de volgende indeling 

in deze paragraaf opgenomen:  subparagraaf 7.5.1 IGDI-model, 7.5.2 Differentiëren in 

instructie, 7.5.3 Differentiëren in leertijd en 7.5.4 Differentiëren in leerstof. 

Het IGDI-model is gebruikt bij de voorbereiding van de lessen en kan gebruikt worden bij het 

differentiëren. Het is een model en dus geen randvoorwaarde voor het differentiëren, maar 

bepaalde fases uit het model kunnen wel gebruikt worden als controle of leerdoel bereikt zijn. 

http://www.bioplek.org/
http://www.biologiepagina.nl/
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In de diagrammen staat bij de stellingen op de verticale as het aantal leerlingen aangegeven en 

op de horizontale as staan de scores van de vierpuntsschaal aangegeven. 

Niet alle stellingen zullen hieronder worden weergegeven. Er is een selectie gemaakt. Zie 

bijlage D voor de resultaten van alle stellingen weergegeven in diagrammen. 

 

7.5.1  IGDI-model 

Stellingen 4 en 5 geven informatie over de ervaring van de leerlingen bij de laatste fase van 

het IGDI-model. Een aantal andere fases van dit model komen terug in andere stellingen  

namelijk in instructie en leertijd. In het IGDI-model staat de evaluatie in de laatste fase 

aangegeven en daarbij wordt er vaak gebruik gemaakt van I en T van OBIT. Deze evaluatie 

fase geeft weer wat de leerling begrepen heeft van de stof.  De evaluatiefase is belangrijk bij 

het differentiëren  om te kijken of alle leerlingen de lesstof hebben begrepen, onafhankelijk 

van de groep waar ze in gezeten hebben. Stelling 15 geeft ook aanvullende informatie omdat  

in de evaluatie-opdrachten juist vaak gebruik is gemaakt van de verdiepende artikelen, 

hetgeen een aanvulling is op het eindexamen. De verdiepende artikelen vallen onder I en T 

van de taxanomie OBIT. De andere fases die in het IGDI-model terug komen vallen onder de 

kopjes differentiëren in instructie, leertijd en leerstof. 

 

 

                                     

Diagram 7:  Stelling 4 Na elke les was er een evaluatie-opdracht waarin ik kon laten zien wat ik van de les 

had begrepen.  

7  Leerlingen geven aan bijna altijd een evaluatie-opdracht te krijgen, 14 leerlingen altijd. 
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Uit diagram 7 blijkt dat er bijna altijd evaluatie-opdrachten zijn gegeven (100% scoort een 3 

of een 4) en een meerderheid van de leerlingen (81%) geeft aan dat deze evaluatie-opdrachten 

aan het begin van de les (bijna) altijd werden herhaald (zie diagram 8). 

 

Diagram 8: Stelling 5 Deze evaluatie-opdrachten uit de vorige les werden aan het begin van de les in een 

terugblik herhaald.  

4 leerlingen geven aan bijna nooit een herhaling van de evaluatie-opdracht te krijgen, 8 lln. bijna altijd en 9 lln. 

altijd. 
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Diagram 9: Stelling 15 Tijdens de lessen kreeg ik ook verdiepende artikelen die een aanvulling waren op de 

lesstof. 

1 leerling gaf aan nooit verdiepende artikelen te hebben gekregen, 5 leerlingen gaven aan bijna nooit 

verdiepende artikelen te krijgen, 11 leerlingen gaven aan bijna altijd verdiepende artikelen te krijgen en  4 

leerlingen gaven aan altijd verdiepende artikelen te krijgen. 
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Het merendeel van de leerlingen (71%) geeft aan dat er verdiepende artikelen werden gegeven 

die een aanvulling waren op de lesstof (zie diagram 9). Deze verdiepende artikelen vallen 

onder I en T van OBIT. 

 

7.5.2  Differentiëren in instructie 

Een manier om te differentiëren is de lengte van de instructietijd (Berben & Teeseling, 2014). 

Als de subgroepen gemaakt zijn krijgen de instructie-afhankelijke leerling meer instructie dan 

de instructie-gevoelige leerling en de instructie-onafhankelijke leerling gaat meestal meteen 

aan de slag als de stof dat toelaat. Bij nieuwe stof moet ook de instructie- onafhankelijke 

leerling uitleg krijgen. De stellingen geven de grenzen van het differentiëren in instructie en 

manier van lesgeven  aan en geven aan of deze grenzen ook bereikt zijn bij de ontwikkeling 

van de lessen. 

 

 

 

 

Diagram 10: Stelling 9 Tijdens de lessen over het hoofdstuk “Voortplanting’ was de instructietijd voor alle 

leerlingen hetzelfde. 

3 leerlingen geven aan dat de instructietijd nooit hetzelfde was en 18 leerlingen geven aan dat de 

instructietijd bijna nooit hetzelfde is. 
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Diagram 11: Stelling 11 Tijdens de lessen was de uitleg voor alle leerlingen verschillend. 

4 van de leerlingen geven aan dat de uitleg nooit verschillend was, 5 lln. geven aan dat de uitleg bijna nooit 

verschillend was, 10 lln. geven aan dat de bijna altijd verschillend was en  2 lln. geven aan dat het altijd 

verschillend was. 
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Diagram 12: Stelling 18 Tijdens de lessen kreeg ik op een andere manier les dan leerlingen die in een andere 

groep zaten 

3 leerlingen geven aan bijna nooit anders les te krijgen, 14 Leerlingen geven aan bijna altijd anders les te 

krijgen en 4 leerlingen geven aan altijd op een andere manier les te krijgen tijdens de lessenserie 

voortplanting. 
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Alle leerlingen (100%) geven aan dat  de instructietijd (bijna) nooit hetzelfde was voor alle 

leerlingen (zie diagram 10 stelling 9), zie scores 3 en 4 op de vierpuntsschaal. 

In diagram 11(stelling 11) is af te lezen dat een kleine meerderheid van de leerlingen (57 %) 

aangaf dat de uitleg voor alle leerlingen (bijna) altijd verschillend was. 43% geeft aan dat de 

uitleg wel altijd hetzelfde was. 

Uit  diagram 12 (stelling 18) valt af te lezen dat  het merendeel van de leerlingen aangaf, 

namelijk 86%, dat ze in verschillende (sub)groepen op een andere manier les kregen.  

 

7.5.3 Differentiëren in leerstof/lesstof 

Een andere manier om te differentiëren is het differentiëren in leerstof. In dit onderzoek is er 

gewoon gebruik gemaakt van het leerboek. Er zijn wel op verschillende niveaus voor de 

verschillende subgroepen extra opdrachten aangeboden, vaak digitale of door de docent zelf 

ontwikkelde opdrachten (zie hoofdstuk 5 Methode van onderzoek). Een aantal stellingen 

zullen niet in deze subparagraaf staan, maar in bijlage D. 

 

 

In diagram 13 geeft een groot gedeelte van de leerlingen (95%) aan dat er tijdens de 

gedifferentieerde lessen (bijna) altijd extra opdrachten waren om aan te werken.  90% van de 

leerlingen geeft aan dat deze extra opdrachten niet uit het leerboek kwamen (Stelling 8 in 

bijlage D). Deze extra opdrachten waren  volgens een kleine meerderheid (57%) niet 

 

Diagram 13: Stelling 3 Tijdens de lessen over het hoofdstuk ‘Voortplanting’ waren er extra opdrachten waar 

ik aan kon werken. 

1 leerling geeft aan dat er nooit extra opdrachten waren om aan te werken, 6 lln. geven aan dat er bijna altijd 

extra opdrachten waren en 14 lln. geven aan altijd extra opdrachten te krijgen bij het hoofdstuk  

‘voortplanting’. 
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hetzelfde voor alle leerlingen (stelling 10 in bijlage D).  100% van de leerlingen geeft aan dat 

er in de lessen (bijna) altijd gebruik is gemaakt van het leerboek (stelling 16 in bijlage D). 

 

 

Leerlingen mochten zelf bepalen hoe ze omgingen met de lesstof. Zo geeft  76% van de 

leerlingen aan dat ze zelf mochten bepalen hoe ze een lastig onderwerp wilde leren (zie 

diagram 14 stelling 14). 90% van de leerlingen geeft aan (bijna) altijd zelf te mogen bepalen 

hoe ze  met de leerstof aan de slag gingen (zie stelling 17 in bijlage D). 

Over het algemeen geven de leerlingen aan dat er extra opdrachten waren , vaak door de 

docent ontwikkeld en dat ze zelf mochten bepalen waarmee ze aan de slag gingen. Dit past bij 

het differentiëren het sluit namelijk aan bij de verschillen in leerstijl van leerlingen. 

 

 Differentiëren in leerstof/lesstof en gebruikmaking van ICT 

Hieronder worden eerst de stellingen aangeven waarbij duidelijk wordt dat er digitaal 

lesmateriaal is gebruikt. Gebruik van digitaal lesmateriaal is belangrijk bij het differentiëren 

(C.Haelermans, J.Ghysels, & F.Prince, 2014).  

Uit diagram 15 blijkt dat 95% van de leerlingen aangaf op een laptop of computer te mogen 

werken en 100% van de leerlingen geeft aan dat er tijdens de lessen gebruik is gemaakt van 

digitaal lesmateriaal (stelling 13 in bijlage D). 

Het digitale lesmateriaal en de aangeboden filmpjes  verschilden per subgroep en sluit 

daarmee aan bij de verschillen in leerstijl. 

 

Diagram 14: Stelling 14 Tijdens de lessen kon ik kiezen op welke  manier ik een lastig onderwerp wilde leren. 

1 leerling geeft aan nooit en  4 lln. geven aan bijna nooit te mogen bepalen hoe ze een lastig onderwerp 

wilde leren. 15 lln. geven aan bijna altijd en 1 lln. altijd te kunnen kiezen op welke manier ze een lastig 

onderwerp wilde leren. 
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7.5.4 Differentiëren in leertijd 

De stellingen 1, 7 en 12 hadden vooral te maken met de leertijd. Leerlingen mochten tijdens 

de lessen voortplanting zelf hun tijd indelen. Dit valt ook onder de grenzen van het 

differentiëren. De ene leerling is heel snel in het verwerken van informatie, de ander heeft wat 

meer tijd nodig. Bij het differentiëren kunnen leerlingen bijvoorbeeld zelf kiezen waaraan ze 

gingen werken en ze mogen hun eigen deadline bepalen. 

 

 

Diagram 15: Stelling 2 tijdens de lessen mocht ik aan een laptop of een computer werken 

Eén leerling geeft aan bijna nooit op een laptop of computer te werken. 11 lln. geven aan bijna altijd en 9 lln 

altijd op een laptop of computer te werken tijdens de lessen ‘voortplanting’. 
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Diagram 16: Stelling 6 Tijdens de lessen waren er opdrachten om de lesstof voor jezelf te 

herhalen. 

1 leerling geeft aan nooit en 3 lln. geven aan bijna nooit een eigen deadline te bepalen.  13 lln. 

geven aan bijna altijd en 4 lln. geven aan altijd hun eigen deadline te bepalen. 
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90% van de leerlingen geeft aan dat ze zelf mochten bepalen aan welke opdracht ze gingen 

werken (stelling 1 in bijlage D) en voor het inleveren van de opdrachten vond  86% van de 

leerlingen dat ze (bijna) altijd zelf hun deadline mochten bepalen (zie navolgende diagram 

17). Een merendeel van de leerlingen (81%) vond dat ze zelf mochten bepalen waaraan ze 

gingen werken en dat ze daarmee hun leertijd zelf konden bepalen (stelling 12 in bijlage D). 

Leerlingen hebben ervaren in de gedifferentieerde lessen dat ze zelf hun eigen leertijd 

mochten bepalen dit past bij de randvoorwaarden van het differentiëren, dat de docent zoveel 

mogelijk rekening houdt met eigen tempo van leren van de leerlingen (leertempo). 

 

7.6 Wat vinden leerlingen van differentiëren? 

Om de deelvragen te beantwoorden is de enquête afgesloten met een aantal open vragen 

waarin de leerlingen konden aangeven hoe ze de lessen waarin gedifferentieerd is hebben 

ervaren. Met de antwoorden hierop kan  deelvraag 6 beantwoord worden. Hieronder volgen 

de ervaringen van de leerlingen,  wat ze goed vonden aan de lessen, de verbeterpunten en of 

de leerlingen gedifferentieerd les willen krijgen in de komende lessen. 

In de navolgende diagram 17 zijn de aangegeven ervaringen die bij de leerlingen in de 

antwoorden stonden genoemd. Deze ervaringen sluiten elkaar niet uit. 
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Diagram 17: Open vraag: Hoe heb je de manier van lesgeven tijdens het hoofdstuk ervaren 

2 lln. vonden het afwisselend, 1 lln. merkte geen verschil, 7 lln. waren negatief, 6 lln. positief en 5 lln. gaven aan 

te moeten wennen aan deze manier van lesgeven. 
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Uit diagram 17 valt af te lezen dat 38% van de leerlingen de lessen  negatief hebben ervaren 

of geen verschil hebben gemerkt met de “gewone” lessen. 38% vond de lessen positief en 

afwisselend en 24% van de leerlingen moest wennen aan de gedifferentieerde lessen.  

Een aantal opvallende opmerkingen uit de enquêtes zijn opgenomen  in  onderstaand KADER 

1. 

 

 

Tijdens de lessen werd er ook gebruik gemaakt van een logboek, deze stond op de ELO.  

Tijdens de lessen werden leerlingen gevraagd om het logboek in te vullen (zie tabel 2 uit 

hoofdstuk 5). Ze hebben dit vrijwillig gedaan.  

 

In KADER 2 staan een aantal opmerkingen uit de ingestuurde logboeken op ELO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit het logboek kwam naar voren dat op de vragen : ‘Wist je wat je moest doen deze les? 

Waarom wist je het wel/niet?” dat 8 van de 9 leerlingen wist wat ze moesten doen tijdens de 

lessen . Deze uitslag gaf feedback op komende lessen en is niet meegenomen als resultaat op 

een deelvraag, maar was wel nodig om lessen eventueel anders vorm te geven. 

KADER 1: Enkele opvallende  opmerkingen van de leerlingen:  

- Onhandig, ik heb een richtlijn nodig. 

- Chaotisch, ik wist niet wat ik moest doen. 

- Fijn die extra uitleg. 

- Slecht, ik voelde mij een proefkonijn. 

- Fijn, want ik kon gelijk aan de opdrachten beginnen zodat ik minder huiswerk had. 

- Ik heb meer uitleg nodig. 

- Fijn die extra opdrachten. 

- Fijn de verantwoordelijkheid voor je eigen werk. 

 

KADER 2 Wist je wat je moest doen deze les? Waarom wist je dat wel/niet? Leg je antwoord uit. 

- In het begin van de les was het duidelijk, later niet meer. Moet ik nu de opdrachten van de vorige les afmaken of beginnen met 

de opdrachten van deze paragraaf. 

- Ja, stond op de ELO. 

- Ja, Omdat het duidelijk was met die lesplanning en je gewoon stap voor stap alles kon doen. 

- Ja, we moesten de gezamenlijke opdrachten maken en verder met de groepsopdrachten. Het was duidelijk verteld aan het 

begin van de les. 

- Ja, ik wist wanneer ik moest opletten en wanneer ik een opdracht moest maken. 

- Ja, Het was best wel goed uitgelegd in de powerpoint van deze paragraaf wat je precies moest doen en alles stond er 

uitgebreid uitgelegd met nog wat bijlagen met wat extra informatie.  
- Ja, we moesten beginnen met de vragen van 4.3 te maken en als je die af had moest je verder met de extra opdrachten voor 

jouw bepaalde groep. Ik wist dit omdat ik oplet in de klas want als je goed meedoet heb je sowieso al 40% geleerd ( dat heb ik 

van mijn moeder) en anders als je niet oplet kan je ook beter weggaan vind ik….  
- We moesten werken aan de opdrachten 1 t/m 11 van 4.3 Ze had in een powerpoint op het scherm in de klas staan wat iedere 

groep deze les moest gaan doen.  
- Ja, de leraar vertelde aan het begin van de les precies wat iedere groep mocht gaan doen , zodat iedereen wist wat hij/zij 

moest doen . 
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Vervolgens is er gebruik gemaakt van de open vraag “Wat vind je goed aan deze lessen?” om 

een beeld te krijgen van hoe de leerlingen de gedifferentieerde lessen hebben ervaren. 

Hiermee kan er antwoord gegeven worden op deelvraag 6 (zie hoofdstuk 3). 

In navolgend diagram 18 staat aangeven dat 38% van de leerlingen de zelfstandigheid  in de 

lessen positief  vond en 29% vond werken in eigen tempo positief. 14% van de leerlingen 

vond de extra opdrachten positief en enkele leerlingen geven verschillende dingen aan positief 

te vinden, waaronder de afwisseling in de les, de extra artikelen, de extra uitleg en de eigen 

verantwoordelijkheid. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Om tijdens de gegeven lessen een indruk te kunnen krijgen van de manier van 

differentiëren is er in het logboek gevraagd naar de manier waarop er in de lessen 

gedifferentieerd is. Deze staan aangeven in onderstaand KADER 3  
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Diagram 18:  Open vraag: Wat vind je goed aan deze lessen? 

Lln. vonden uiteenlopende dingen positief over de gedifferentieerde lessen, zoals afwisseling, eigen tempo werken, 

extra artikelen, extra opdrachten, extra uitleg, eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Hierbij vonden 6 lln. 

het werken in eigen tempo positief, 3 lln. de extra opdrachten en 8 lln. de zelfstandigheid. Alle andere genoemde 

dingen werd door een enkeling genoemd. 
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De leerlingen konden bij de open vragen ook aangeven wat ze zouden verbeteren aan de 

gedifferentieerde lessen. In diagram 19 staat dat 24% van de leerlingen meer tijd voor de 

opdrachten wilde, 24 % vond de manier van uitleg een verbeterpunt, deze uitleg moest 

langer of moest hetzelfde zijn als de andere leerlingen. 19% wilde minder opdrachten of 

geen verdiepende opdrachten. 10% van de leerlingen wilde gewoon les krijgen en een 

enkele leerling gaf aan eerder vragen te willen stellen en dat de deadline juist wel bepaald 

moest worden door de docent. 
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KADER 3: Differentiëren kan verschillen in het krijgen van meer of minder instructie, werken in 

eigen tempo of op een bepaald niveau omdat je andere moeilijkere of makkelijkere opdrachten 

krijgt. Op welke manier is er deze les bij jou in de groep  gedifferentieerd? 

- Werken in eigen tempo. 

- Extra opdrachten maken. 

- Helemaal niets, er was voor iedereen dezelfde uitleg en dezelfde opgaven. Alleen de extra opgaven waren anders maar 

daar kwam werkelijk niemand aan toe. 

- Ik krijg meer instructie en werk in mijn eigen tempo. Ik heb  zelf niet veel hulp nodig bij dit onderwerp. 

- Groep A, waar ik in zat, moest ongeveer 40 minuten van de les naar de uitleg luisteren en de laatste 10 minuten mochten 

we zelfstandig  met de opdrachten in het boek aan de slag 

 

Diagram 19: Open vraag: Wat vind je verbeterpunten aan deze lessen? 

De verbeterpunten liepen uiteen. 1 leerling wilde een deadline, 1 eerder vragen stellen, 1 keuze groepje, 1 

minder opdrachten, 1 verdiepende opdracht en 1 verschillende uitleg. Twee lln. wilden gewoon les, 2 

iedereen uitleg, 2 meer uitleg, 2 minder opdrachten en 2 meer overzicht. Het merendeel van de leerlingen, 

namelijk 5, gaf aan meer tijd in de les te willen voor de opdrachten. 
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In KADER 4 staan een aantal opmerkingen uit de enquête aangegeven. 

 

 

 

 

 

 
 

In de enquête konden leerlingen ook aangeven of ze ook in toekomstige lessen op deze 

manier wilde les krijgen. Leerlingen konden daarbij aangeven waar ze het wel of niet 

wilden. Een kleine meerderheid van de leerlingen (52%) geeft aan in de komende lessen 

geen gedifferentieerde lessen meer te willen (zie onderstaand diagram 20).   24% van de 

leerlingen weet het nog niet of ze dat willen, sommige lieten het afhangen van het 

behaalde resultaat op het proefwerk. 24% van de leerlingen wilde wel gedifferentieerd les 

krijgen de komende lessen.  
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KADER 4: Enkele opvallende opmerkingen bij de verbeterpunten: 

- Minder opdrachten. 

- De verschillende groepen kregen niet altijd verschillende uitleg. 

- Overzichtelijker er zijn veel verschillende opdrachten. 

- Te veel theorie. 

- Weinig tijd voor opdrachten. 

- Duidelijkheid en controle. 

- Meer verdieping. 

- Meer uitleg en minder extra opdrachten. 

- Eerder in de les mogelijkheid tot vragen stellen. 

 

 

Diagram 20: Open vraag : Zou je alle lessen op deze manier willen krijgen? 

11 lln. geven aan in de toekomst niet  gedifferentieerd les te willen krijgen, 5 lln. geven aan in de komende 

lessen wel gedifferentieerd les te willen krijgen en 5 lln weten het nog niet. zeggen misschien. 
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7.6.2 Algemene conclusie van de leerlingen 

Alle leerlingen hebben ervaren dat er is gedifferentieerd tijdens de lessen. Dit zie je 

terugkomen bij differentiëren in instructie, maar ook bij differentiëren in leerstof en leertijd. 

De leerlingen vonden de lessen differentiëren soms wel lastig. Ze misten een beetje sturing en 

een enkeling vond het soms chaotisch. Ze vonden het over het algemeen fijn om in eigen 

tempo te werken. Ze vonden de hoeveelheid opdrachten veel. Enkele leerlingen vonden het 

wel fijn om extra opdrachten te krijgen. Ongeveer de helft van de leerlingen wilde dat er niet 

meer gedifferentieerd wordt in de komende lessen. Sommige leerlingen vonden het fijn om 

uitleg en instructie te krijgen, maar 1  leerling zat juist in de instructie-onafhankelijke groep. 

Later is deze leerling ook in een andere groep geplaatst. Het merendeel van de leerlingen uit 

de instructie-onafhankelijke groep vond het fijn want ze konden al hun tijd besteden aan het 

maken van de opdrachten. Soms moesten de leerlingen van de instructie-afhankelijke groep 

werk thuis doen om niet te ver achter te  lopen. 

Differentiëren is een goede manier om verschillende leerlingen zo goed mogelijk les te geven. 

Het is een goede manier om leerlingen de zelfstandigheid te geven waarbij het onderwijs ook 

nog beter aansluit op het hoger onderwijs.  

De feedbackronde, die belangrijk is, kon vaak door tijdgebrek niet op de juiste wijze ingevuld 

worden, waardoor leerlingen in de instructie-onafhankelijke groep niet altijd de aandacht 

kregen die ze zouden moeten krijgen. Een leerling in de instructie-onafhankelijke groep heeft 

ook aangegeven sneller vragen te willen stellen. 

 

7.7 Heeft deze manier van lesgeven al geleid tot betere resultaten/cijfers in vergelijking 

met de behaalde cijfers voor voorgaande toetsen? 

Uit de gemiddeld behaalde resultaten blijkt dat er voor hoofdstuk ‘Voortplanting’ het laagste 

cijfer is gehaald (zie onderstaand diagram 21). Op individueel niveau hebben maar enkele 

leerlingen (3 lln.) hoger gehaald dan hun gemiddelde van de laatste drie gemaakte 

proefwerken, waaronder één leerling opvallend hoger dan de eerder gemaakte proefwerken. 

De andere leerlingen hebben lager gehaald dan de tot op dat moment gehaalde punten voor de 

proefwerken. 

In het volgende hoofdstuk komen we  terug op wat mogelijk een rol kan hebben gespeeld bij 

deze behaalde punten. 
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Onderzoeksvraag 

Hoe kan differentiëren vormgegeven worden in 4 HAVO biologie op het 

Gertrudiscollege met gebruikmaking van OBIT? 

Bij het differentiëren in de les kan goed gebruik worden gemaakt van het IGDI-model . Bij 

het IGDI-model kan er goed gewerkt worden met drie subgroepen. Leerlingen hebben tijdens 

de lessen ‘voortplanting’ gemerkt dat er gedifferentieerd is tijdens de lessen waarbij ook veel 

gebruik is gemaakt van ICT.  

OBIT kan op verschillende manieren gebruikt worden. Bijvoorbeeld bij het indelen van de 

groep in subgroepen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van het OBIT-scoreformulier (zie 

bijlage E). Ook bij het formuleren van lesdoelen en de keuze van extra opdrachten en 

evaluatie-opdrachten kan er gebruik worden gemaakt van OBIT. 

Leerlingen vonden de nieuwe gedifferentieerde aanpak wel lastig en wennen. De helft van de 

groep zou ervoor kiezen om deze manier van lesgeven niet terug te laten komen in andere 

lessen. Van de andere helft van de groep waren er vijf leerlingen die dat wel zouden willen, de 

overige vijf leerlingen twijfelden nog en hebben misschien ingevuld. 
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cijfer H1 cijfer H2 cijfer H3 cijfer H4

Gemiddelde cijfer 
over de hele klas

Hoofdstukken

Gemiddelde cijfers

Diagram 21: Hierboven de resultaten van de eerste 3 hoofdstukken (H1, H2 en H3) en het proefwerk H4 

over het hoofdstuk ‘Voortplanting’. Op de horizontale as staan de gemiddelde cijfers per hoofdstuk 

aangegeven. Op de verticale as de behaalde punten niet verder dan cijfer 8 omdat er gemiddeld niet 

hoger dan een 7 gehaald is. 

6,7 is het gemiddelde cijfer voor Hoofdstuk 1 (H1), voor Hoofdstuk 2 (H2) een 7, voor hoofdstuk 3 (H3) 

een 6,5 en voor hoofdstuk 4 is het gemiddelde cijfer 5,4. 

 



Van differentiëren kan je leren! 
 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT op het Gertrudiscollege Pagina 62 

Op het Gertrudiscollege wordt differentiëren door weinig mensen toegepast in de lessen. Bij 

de sectiegenoten Biologie wordt er weinig tot niet gedifferentieerd in instructie, in 

leerstof/lesstof of in leertijd.  Hopelijk is er met dit onderzoek een stap gemaakt naar meer 

differentiatie in de lessen en kunnen docenten elkaar ook aanvullen en versterken in de opzet 

van goed gedifferentieerde lessen. Differentiëren moet als het ware in het systeem van een 

docent komen te zitten. Dit is niet iets wat je zo onder de knie hebt maar blijft een proces. Dit 

onderzoek is als het ware een start van dat proces geweest.  
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8. Discussie en aanbevelingen 

 

Uit de vragenlijst voor sectiegenoten over differentiatie in de lessen is gebleken dat er door 

sectiegenoten niet of bijna niet gedifferentieerd wordt bij het vak biologie (zie bijlage B). Uit 

informele gespreken met directie en  andere collega’s op het Gertrudiscollege blijkt eveneens 

dat differentiëren door weinig mensen wordt toegepast in de lessen. Hopelijk is er met dit 

onderzoek een stap gemaakt naar meer differentiatie in de lessen en kunnen docenten elkaar 

ook aanvullen en versterken in de opzet van goed gedifferentieerde lessen. Differentiëren is 

een manier van denken en leren aldus Carol Tomlinsom, specialist op het gebied van 

differentiëren. Dit is niet iets wat je zo onder de knie hebt maar blijft een proces. Dit 

onderzoek is als het ware een start van dat proces geweest.  

Differentiatie zou een basis kunnen bieden voor het kunnen reageren op verschillen bij 

leerlingen (Dixon F.A., 2014). De docent komt door differentiatie tegemoet aan de 

leerbehoeften van de individuele leerling (Tomlinson, 2014). De verwachting was dan ook dat 

de leerlingen enthousiast zouden reageren op de gedifferentieerde lessen. Zoals uit het 

onderzoek naar voren is gekomen hebben de leerlingen het differentiëren niet allemaal even 

positief ervaren. Het is mogelijk dat de leerlingen dit ook helemaal niet gewend zijn. Controle 

en een vaste structuur van de lessen is iets wat ze vanuit de brugklas gewend zijn. 

Zelfstandigheid is iets wat vooral in de bovenbouw terug komt en wat leerlingen vanuit de 

onderbouw nog niet gewend zijn en dit kan een oorzaak zijn van de uitslag op de open vragen 

van de enquête die bij de leerlingen is afgenomen. In de gedifferentieerde lessen stond wel 

vast wat de leerlingen moesten doen, maar ze mochten zelf bepalen waar ze mee begonnen en 

hoe lang ze erover deden. 

Het aanbieden van gedifferentieerde lessen in de brugklas zou mogelijk een oplossing zijn. 

Leerlingen zijn immers vanuit de basisschool gewend om gedifferentieerd les te krijgen 

gezien de manier van lesgeven bij eigen naar de basisschoolgaande kinderen en de besproken 

ervaringen met collega’s die zelf ook naar de basisschool gaande kinderen hebben. 

Bij het invullen van de enquête zo vlak voor de carnavalsvakantie  was er wat weerstand, de 

leerlingen hadden er geen zin in. Dit kan misschien invloed hebben gehad op het invullen van 

de enquête. 

Onderwijs  in kleinere subgroepen  zou een gunstiger leerresultaat tot gevolg hebben (Bosker, 

2005). Zoals terug te zien is in het resultaat (zie diagram 21 uit hoofdstuk 7) is het proefwerk 

niet goed gemaakt. Het proefwerk was de dag voordat de leerlingen de enquête hadden 

ingevuld. Ze hebben het proefwerk  als heel moeilijk ervaren. Mogelijk hebben ze het 

differentiëren  daarvan de schuld gegeven. Het proefwerk is ook slechter gemaakt dan andere 

proefwerken. Dit kan ook aan het proefwerk liggen. De toets is dit jaar gemaakt.  Aan de hand 

van de OBIT-scorelijst van het hoofdstuk en de lesdoelen kan er misschien wat verschil naar 

voren komen. Misschien dat sommige lesdoelen O-B zijn geformuleerd terwijl ze I of T terug 

komen in het proefwerk. Dit is nog niet verder onderzocht. Er heeft ook nog geen analyse van 
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de toets plaats gevonden. Het proefwerk in de andere 4 HAVO groep was ook slecht gemaakt 

en is te vergelijken met het in deze groep gemaakte proefwerk. In de andere groep is niet 

gedifferentieerd gewerkt. Dus is het behaalde resultaat waarschijnlijk niet geheel te wijten aan 

gedifferentieerd werken.  

Er hoeft niet elke les uitgebreid  gedifferentieerd te worden. Af en toe een les waarbij iedere 

leerling dezelfde uitleg krijgt is geen probleem. Nieuwe stof, bijvoorbeeld transcriptie en 

translatie hebben de leerlingen nog nooit gehad in de onderbouw en de uitleg zal voor elke 

leerling hetzelfde zijn, net als de oefeningen en opdrachten over dit onderwerp. Mogelijk 

hebben sommige leerlingen na de uitleg nog wel wat extra uitleg nodig. Nieuwe stof moet 

uitgelegd worden, mogelijk kan verwerking wel op verschillende niveaus plaatsvinden. 

Het differentiëren heeft maar één hoofdstuk plaats gevonden. Dat zijn ongeveer 12 lessen 

geweest. Dit is een beperking. De leerlingen hebben moeten wennen aan deze manier van 

lesgeven (zie voorgaand diagram 17 in hoofdstuk 7). Ze moeten hun weg nog vinden in de 

‘vrijheid’ die ze krijgen. Deze vrijheid zullen leerlingen ook in het vervolgonderwijs kunnen 

verwachten en daarom is het goed om de leerlingen toch aan deze vrijheid te laten wennen en 

vooral in het begin nog goed te begeleiden met behulp van gerichte feedback (Hattie & 

Timperley, march 2007). Het geven van gerichte feedback aan leerlingen is belangrijk bij het 

differentiëren in de les. Op de juiste manier individueel feedback geven aan leerlingen is 

tijdens de gegeven lessen over voortplanting niet goed vorm gegeven. Meestal speelde daarbij 

een gebrek aan tijd een belangrijke factor. Dit was vaak beperkt tot de vragen: “Hoe gaat het? 

Komen jullie uit de opdrachten?”. Het geven van feedback moest vooral in groep C toegepast 

worden, omdat deze leerlingen immers zonder veel uitleg aan de slag zijn gegaan met de 

opdrachten.  Meer tijd inplannen en het dieper doorvragen is een verbeterpunt. Om goed te 

differentiëren is wellicht een blokuur beter, zodat het geven van feedback en het maken van 

de evaluatieopdracht beter in de les kan plaatsvinden. Mogelijk kan het aanbieden van 

cursussen in het geven van feedback ervoor zorgen dat docenten dit beter kunnen gaan 

toepassen in de lessen. 

Het differentiëren heeft maar in één klas plaatsgevonden. Hiermee kan je geen vergelijking 

maken met andere klassen. Differentiëren vindt nog niet structureel plaats in lessen, dus dit is 

voor leerlingen ook lastig. 

Het samenstellen van lessen volgens het IGDI-model kost veel tijd, maar de lessen kunnen in 

de jaren erna, mogelijk met kleine wijzigingen,  vaker gebruikt worden. 

Meerdere cursussen differentiëren zouden de expertise kunnen verbeteren en mogelijk tot nog 

meer verbeteringen kunnen leiden. Ook collegiale consultatie en  lesbezoeken bij elkaar, 

waarbij er gericht wordt gekeken naar het differentiëren, zal kunnen leiden tot verbeteringen 

(Tassel-Baska, 2012). 

ICT moet wel gefaciliteerd worden om de lessen met extra opdrachten en verdiepende 

artikelen te kunnen aanbieden. De ELO moet beschikbaar zijn zodat de opdrachten of 

artikelen niet allemaal geprint hoeven te worden. Evaluatie-opdrachten kunnen via de ELO 
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ingeleverd worden en gebruikt worden om eventuele misconcepten uit de wereld te helpen 

aan het begin van de volgende les. 

Verschillende studievaardigheden kunnen in de extra opdrachten of evaluatie-opdrachten 

terug komen. Hierbij kan er gebruik gemaakt worden van ICT. 

Om terug te komen op de titel van dit onderzoek kunnen we stellen dat de leerlingen 

misschien moeten wennen aan het differentiëren. Of de leerlingen er van geleerd hebben kan 

niet gezegd worden, maar de schrijfster van dit onderzoek heeft er van geleerd en zal haar 

ervaring en conclusies uit dit onderzoek meenemen in de ontwikkeling van toekomstige 

lessen bij haarzelf en collega’s die open staan voor het differentiëren. 
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Bijlage A: Vragenlijst voor sectiegenoten over 

differentiatie in de lessen 

Beste collega’s, 

In het kader van mijn vakdidactisch onderzoek heb ik nog een klein aanvullend 

onderzoek nodig over differentiatie in de les door sectiegenoten. De vragen gaan 

over differentiatie in de lessen. Ik wil jullie verzoeken om bij het invullen van de 

vragen terug  te kijken naar één periode van  lessen, van bijvoorbeeld één hoofdstuk 

die over het algemeen representatief  zijn voor al je gegeven lessen,  die je vorig 

schooljaar (2014-2015) hebt gegeven aan één klas. Het liefst (hoeft niet) een 

bovenbouwklas, bijvoorbeeld een 4e klas. Schooljaar 2014-2015, periode van een 

hoofdstuk  en een bovenbouwklas van jaarlaag 4 sluiten het beste aan op het 

onderzoek. Het onderzoek is namelijk vorig schooljaar gestart en heeft plaats 

gevonden in een 4 HAVO klas. De vragenlijst bestaat uit stellingen en een aantal 

vragen, sommige daarvan gaan wel over de lessen in het huidige schooljaar (2015-

2016). 

De  stellingen bestaan uit een 4-tal keuzes. Geef  op de schaal van nooit tot altijd  

aan in hoeverre je het eens bent met elke stelling. Omcirkel het ‘goede’ antwoord. 

    1            2                    3        4 

Nooit   bijna nooit   bijna altijd   Altijd 

 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking! 

 

Met vriendelijke groet, 

Henriëtte Steijn 

 

Naam sectiegenoot: ……………………………………………………………………… 

Gekozen klas: ……………………………………………………………………………. 

Hoofdstuk: ………………………………………………………………………………… 
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1) Zou je hieronder een korte uitleg willen geven wat je verstaat onder 

differentiatie: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2) Heb je bij het vormgeven van de lessen in leerjaar 2014-2015 gebruik 

gemaakt van een bepaald onderwijs model (bijvoorbeeld IGDI model)? 

o  ja model: ……………………………………………………………… 

o nee 

 

3) In schooljaar 2014-2015 mochten leerlingen uit klas ….  Gedurende hoofdstuk 

…. zelf bepalen aan welke opdrachten zij werken. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

4) In schooljaar 2014-2015 mochten de leerlingen  uit klas … tijdens het 

hoofdstuk …. aan een computer of laptop werken. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

5) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … 

verbredend lesmateriaal tot beschikking gesteld 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

6) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas …   extra 

lesstof ter beschikking om de lesstof te herhalen 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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7) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas …  de 

leerlingen de gelegenheid gegeven hun eigen deadline te bepalen.  

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

8) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas …    door 

mij ontwikkelde opdrachten aan de leerlingen gegeven (opdrachten die niet 

direct uit het leerboek kwamen). 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

9) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … de 

instructietijd voor alle leerlingen hetzelfde gehouden. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

10) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas …   elke 

leerling dezelfde opdrachten gegeven.  

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

11) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas …  elke  

leerling dezelfde uitleg gegeven 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

12)  In schooljaar 2014-2015  gedurende het hoofdstuk … aan klas …   mochten 

leerlingen zelf bepalen waaraan ze gingen werken.  Dit werd niet 

gecontroleerd  

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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13)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas …    is er 

gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

14)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas …   mochten 

leerlingen tijdens de les zelf  kiezen op welke manier ze een lastig onderwerp 

wilde leren 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

15)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … kregen de 

leerlingen ook verdiepende artikelen die een aanvulling waren op de lesstof.    

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

16)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas …  werd er 

tijdens de lessen gebruik gemaakt van  het  leerboek. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

17) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … kregen de 

leerlingen de keuze tussen verschillende activiteiten om hetzelfde onderwerp 

te behandelen. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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18)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … mochten de 

leerlingen  zelf bepalen hoe ze met de lesstof aan de slag gingen 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

19)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … was de 

inhoud van de les voor alle leerlingen gelijk 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

20)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … konden de 

leerlingen kiezen met welk lesmateriaal ze wilde werken. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

21)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … paste ik de 

lesinhoud aan op de individuele leerbehoefte van de leerlingen 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

22)  In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas …had ik over 

een bepaald onderwerp materiaal ter beschikking voor verschillende lerende 

leerlingen. 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

23)  Pas je het differentiëren in de lessen tegenwoordig (schooljaar 2015-2016)  

toe in de lessen? 

o  nee 
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o  Ja,  Kan je hieronder aangeven op welke wijze dit zichtbaar is in de 

lessen? 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

24)  Zou je meer willen weten over differentiëren in de lessen? 

o  nee 

o  ja. Op welke manier zou jij je kennis over het differentiëren willen 

vergroten?  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

25)  Zou je in de toekomst volledig gedifferentieerd les willen geven? 

o  nee. Leg je antwoord uit 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

o  ja. Leg je antwoord uit 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Einde enquête! Nogmaals bedankt voor het invullen! 

 

Er is bij maken van deze enquête gebruik gemaakt van een bestaande enquête, deze is aan gepast 

aan de situatie (G.Haarbosch, K.J.Kievit, & J.J.J.Schenkels, 2012). 

Bron:  

G.Haarbosch, K.J.Kievit, & J.J.J.Schenkels. (2012). Beleid&diffrentiatie;boter bij de vis? Universiteit 

Utrecht: Centrum voor onderwijs en leren. 
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Bijlage B: Resultaten sectiegenoten 

Stellingen die vallen onder differentiëren in instructie 

Stelling 9 

 

Stelling 9 In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … de instructietijd voor 

alle leerlingen hetzelfde gehouden.  

2 vakcollega’s geven aan dit altijd te doen, 1 vakcollega geeft aan dit bijna altijd te doen, 1 collega 

heeft op die plek niets ingevuld. 

 

Stelling 11 

 

Stelling 11 In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … elke leerling 

dezelfde uitleg geven. 

3 collega’s geven aan bijna altijd dezelfde uitleg te geven aan de leerling en 1 collega geeft aan altijd 

dezelfde uitleg te geven. 
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Stellingen die vallen onder differentiëren in leerstof/lesstof 

Stelling 3 

 

Stelling 3) In schooljaar 2014-2015 mochten leerlingen uit klas … gedurende hoofdstuk … zelf 

bepalen aan welke opdrachten zij werken. 

2 vakcollega’s geven aan dat leerlingen nooit zelf mochten bepalen aan welke opdrachten ze gingen 

werken en 2 vakcollega’s geven aan dat leerlingen bijna nooit mochten bepalen aan welke 

opdrachten ze gingen werken. 

 

Stelling 5 

 

Stelling 5) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … verbredend 

lesmateriaal ter beschikking gesteld 

3 vakcollega’s geven aan dat leerlingen nooit verbredend lesmateriaal ter beschikking 

gesteld hebben gekregen. Eén collega geeft aan bijna nooit verbredend lesmateriaal aan de 

leerlingen ter beschikking gesteld te hebben. 
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Stelling 6 

 

Stelling 6) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … extra lesstof ter 

beschikking om de lesstof te herhalen. 

2 vakcollega’s geven aan nooit en 2 vakcollega’s geven aan bijna nooit extra lesstof ter beschikking te 

hebben om de lesstof te herhalen. 

 

Stelling 8 

 

Stelling 8)  In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … door mij 

ontwikkelde opdrachten aan leerlingen gegeven (opdrachten die niet direct uit het leerboek 

kwamen). 

Eén collega geeft aan nooit en twee collega’s geven aan bijna nooit  door henzelf ontwikkelde 

opdrachten aan leerlingen te geven (opdrachten die niet direct uit het leerboek kwamen). Eén 

collega heeft deze stelling niet ingevuld. 
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Stelling 10 

 

Stelling 10) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … elke leerling 

dezelfde opdrachten gegeven. 

Drie collega’s geven aan altijd  en één collega geeft aan gedurende hoofdstuk … aan klas … elke 

leerling dezelfde opdrachten te geven. 

 

Stelling 12 

 

Stelling 12) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … mochten leerlingen zelf 

bepalen waaraan ze gingen werken. Dit werd niet gecontroleerd. 

2 collega’s geven aan dat leerlingen nooit en één collega bijna nooit zelf mochten bepalen waaraan 

ze gingen werken. Eén collega geeft aan dat de leerlingen altijd zelf mogen bepalen waaraan ze gaan 

werken. 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

3 4

aa
n

ta
l v

ak
co

lle
ga

's

Scores op vierpuntschaal

Stelling 10

Totaal

0

1

2

3

1 2 4

A
an

ta
l v

ak
co

lle
ga

's

Scores op vierpuntschaal

Stelling 12

Totaal



Van differentiëren kan je leren! 
 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT op het Gertrudiscollege Pagina 79 

Stelling 14 

 

Stelling 14) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … mochten leerlingen 

tijdens de les zelf kiezen op welke manier ze een lastig onderwerp wilden leren. 

Twee vakcollega’s geven aan nooit en één vakcollega bijna nooit de leerlingen te laten kiezen op 

welke manier ze een lastig onderwerp wilden leren. Eén collega heeft niets ingevuld. 

 

Stelling 15 

 

Stelling 15) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … kregen de leerlingen ook 

verdiepende artikelen die een aanvulling waren op de lesstof. 

Twee vakcollega’s geven aan nooit en één collega bijna nooit verdiepende artikelen aan de leerlingen 

te geven als aanvulling op de lesstof. Eén collega heeft deze stelling niet ingevuld. 
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Stelling 16 

  

Stelling 16) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … werd er tijdens de lessen 

gebruik gemaakt van het leerboek. 

Twee vakcollega’s geven aan altijd en één bijna altijd gebruik te maken van het leerboek. Eén collega 

heeft deze stelling niet ingevuld. 

 

Stelling 17 

 

Stelling 17) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … kregen de leerlingen de 

keuze tussen verschillende activiteiten om hetzelfde onderwerp te behandelen. 

Twee vakcollega’s geven aan nooit en één collega bijna nooit een keuze tussen verschillende 

activiteiten om hetzelfde onderwerp te behandelen aan leerlingen te geven. 
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Stelling 18 

 

Stelling 18) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … mochten de leerlingen 

zelf bepalen hoe ze met de lesstof aan de slag gingen. 

Alle vakcollega’s geven aan nooit de leerlingen te laten bepalen hoe ze met de lesstof aan de slag 

gingen. 

 

Stelling 19 

 

Stelling 19) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … was de inhoud van de les 

voor alle leerlingen gelijk. 

Drie collega geven aan dat de inhoud van de lessen voor leerlingen altijd gelijk waren. Eén collega 

geeft aan dat de les nooit gelijk was voor alle leerlingen. 
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Stelling 20 

  

Stelling 20) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … konden de leerlingen 

kiezen met welk lesmateriaal ze wilden werken. 

2 collega’s geven  aan dat leerlingen nooit en één collega bijna nooit zelf mochten kiezen met welk 

materiaal ze wilde werken. Eén collega geeft aan dat leerlingen bijna altijd mochten kiezen met welk 

materiaal ze wilden werken. 

 

Stelling 21 

 

Stelling 21) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … paste ik de lesinhoud aan 

op de individuele leerbehoefte van de leerling. 

Eén collega geeft aan nooit en twee collega’s geven aan bijna nooit de lesinhoud aan te passen aan 

de individuele leerbehoefte van de leerling. Eén collega geeft aan bijna altijd de lesinhoud aan te 

passen aan de individuele behoefte van de leerling. 
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Stelling 22 

 

Stelling 22) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … had ik over een bepaald 

onderwerp materiaal ter beschikking voor verschillende lerende leerlingen. 

Eén vakdocent geeft aan nooit en drie vakdocenten geven aan bijna nooit over een bepaald 

onderwerp materiaal ter beschikking te hebben voor verschillende leerlingen. 

 

Differentiëren in leerstof/lesstof met gebruik van ICT. 

Stelling 4 

 

Stelling 4) In schooljaar 2014-2015 mochten leerlingen uit klas … tijdens het hoofdstuk … aan een 

computer of laptop werken. 

Twee collega’s geven aan nooit en twee collega’s geven aan bijna nooit de leerlingen tijdens een 

bepaald hoofdstuk aan een laptop te laten werken. 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

1 2

A
an

ta
l v

ak
co

lle
ga

's

Scores op vierpuntsschaal

Stelling 22

Totaal

0

1

2

3

1 2

A
an

ta
l v

ak
d

o
ce

n
te

n

Scores op vierpuntschaal

Stelling 4

Totaal



Van differentiëren kan je leren! 
 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT op het Gertrudiscollege Pagina 84 

Stelling 13 

 

Stelling 13) In schooljaar 2014-2015 gedurende het hoofdstuk … aan klas … is er gebruik gemaakt van 

digitaal lesmateriaal. 

Eén vakdocent geeft aan bijna nooit gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. Twee collega’s geven 

aan bijna altijd en één collega geeft aan altijd gebruik te maken van digitaal lesmateriaal. 

 

Differentiëren in leertijd 

Stelling 7 

 

Stelling 7) In schooljaar 2014-2015 heb ik gedurende het hoofdstuk … aan klas … de leerlingen de 

gelegenheid geven hun eigen deadline te bepalen. 

Twee vakdocenten geven aan nooit en één bijna nooit de leerlingen de gelegenheid te geven hun 

eigen deadline te bepalen. Eén vakcollega heeft deze stelling niet ingevuld. 
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Bijlage C: Enquête (leerlingen) 

 

Naam:……………………………………………………………………………… 

 

Omcirkel het goede antwoord 

 

Leeftijd: 13  /  14  /  15 /  16  /  17 jaar 

 

Geslacht: meisje / jongen 

 

Ik ben  goed / matig / slecht in biologie 

 

Mijn gemiddelde rapportcijfers is een  1 / 2 / 3 / 4 / 5/ 6/ 7/ 8/ 9/10 

 

Ik zou graag van je willen weten hoe je de lessen biologie van de afgelopen periode hebt 

ervaren. Ik bedoel de periode waarin we het hoofdstuk 4 Voortplanting hebben behandeld.  

Geef  op de schaal van nooit tot altijd  aan in hoeverre je het eens bent met elke stelling. Let 

op het gaat dus alleen om de lessen van hoofdstuk 4 Voortplanting. 

 

    1            2                    3        4 

Nooit   bijna nooit   bijna altijd   Altijd 

 

 

1) Tijdens de lessen  mocht ik zelf bepalen aan welke opdrachten  ik ging werken. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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2) Tijdens de lessen  mocht ik aan een laptop of computer werken. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

3) Tijdens de lessen over  het hoofdstuk voortplanting  waren er extra opdrachten waaraan 

ik  kon  werken. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

4)  Na elke les was er een evaluatieopdracht waarin ik kon laten zien wat ik van de les had 

begrepen. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

5) Deze evaluatieopdrachten  uit  de vorige les werden aan het begin ven de  les in de 

terugblik herhaald. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

6) Tijdens de lessen  waren er  opdrachten om de lesstof voor jezelf te herhalen. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

7) Tijdens de lessen over  het hoofdstuk voortplanting  mocht  ik voor het inleveren van 

opdrachten  mijn eigen deadline bepalen. Ik kreeg dus geen aantekening wanneer er 

een opdracht niet ingeleverd was. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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8) Tijdens de lessen over  het hoofdstuk voortplanting  waren er ook door de docent 

ontwikkelde opdrachten  (opdrachten die niet direct uit het leerboek kwamen). 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

9) Tijdens de lessen over  het hoofdstuk voortplanting  was de instructie tijd voor alle 

leerlingen hetzelfde. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

10) Tijdens de lessen over  het hoofdstuk voortplanting  waren de opdrachten  voor alle 

leerlingen hetzelfde. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

11) Tijdens de lessen was de uitleg  voor alle leerlingen verschillend. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

12)  Tijdens de lessen mocht ikzelf bepalen waaraan  ik ging werken. Dit werd niet 

gecontroleerd. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

13)  Tijdens de lessen over  het hoofdstuk voortplanting  is er gebruik gemaakt van digitaal 

lesmateriaal 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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14)  Tijdens de lessen  kon ik kiezen op welke manier ik een lastig onderwerp wilde leren 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

15)  Tijdens de lessen  kreeg ik ook verdiepende artikelen  die een aanvulling waren op de 

lesstof. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

16)  Tijdens de lessen werd er gebruik gemaakt van  het    leerboek. 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

17) Tijdens de lessen mocht ik  zelf bepalen hoe ik met de lesstof aan de slag gingen 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 

 

 

18)  Tijdens de lessen kreeg  ik op een andere manier les dan  leerlingen die in een andere 

groep zaten 

 

Nooit   1  2  3  4  Altijd 
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Open vragen. 

Hoe heb je de manier van lesgeven tijdens het  hoofdstuk Voortplanting ervaren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vind je goed  aan deze lessen? Leg je antwoord(en) zo goed mogelijk uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat vind je verbeterpunten  aan deze lessen? Leg je antwoord(en)  zo goed mogelijk uit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou je alle lessen op deze manier willen krijgen. Leg uit waarom wel of niet. 
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Bijlage D: Resultaten enquête leerlingen 

IGDI-model 

Stelling 4 

 

Stelling 5 

 

                                     

Stelling 4 Na elke les was er een evaluatie-opdracht  waarin ik kon laten zien wat ik van de les had 

begrepen.  

7  Leerlingen geven aan bijna altijd een evaluatie-opdracht te krijgen, 14 leerlingen altijd. 
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 Stelling 5 Deze evaluatie-opdrachten uit de vorige les werden aan het begin van de les in een terugblik 

herhaald.  

4 leerlingen geven aan bijna nooit een herhaling van de evaluatie-opdracht te krijgen,  8 lln. bijna altijd en 9 

lln. altijd. 
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Stelling 15 

 

Differentiëren in instructie 

Stelling 9 

 

 

 

Stelling 15 Tijdens de lessen kreeg ik ook verdiepende artikelen die een aanvulling waren op de lesstof. 

1 leerling gaf aan nooit verdiepende artikelen te hebben gekregen, 5 leerlingen gaven aan bijna nooit 

verdiepende artikelen te krijgen, 11 leerlingen gaven aan bijna altijd verdiepende artikelen te krijgen en  4 

leerlingen gaven aan altijd verdiepende artikelen te krijgen. 
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Stelling 9 Tijdens de lessen over het hoofdstuk “Voortplanting’ was de instructietijd voor alle leerlingen 

hetzelfde. 

3 leerlingen geven aan dat de instructietijd nooit hetzelfde was en 18 leerlingen geven aan dat de 

instructietijd bijna nooit hetzelfde was. 
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Stelling 11 

 

Stelling 18

 

 

Stelling 11 Tijdens de lessen was de uitleg voor alle leerlingen verschillend. 

4 leerlingen geven aan dat de uitleg nooit verschillend was, 5 lln. geven aan dat de uitleg bijna nooit 

verschillend was, 10 lln. geven aan dat de uitleg bijna altijd verschillend was en  2 lln. geven aan dat de 

uitleg altijd verschillend was 
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Stelling 18 Tijdens de lessen kreeg ik op een andere manier les dan leerlingen die in een andere groep zaten 

3 leerlingen geven aan bijna nooit anders les te krijgen, 14 Leerlingen geven aan bijna altijd anders les te 

krijgen en 4 leerlingen geven aan altijd op een andere manier les te krijgen tijdens de lessenserie 

voortplanting. 
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Differentiëren in leerstof/lesstof  

Stelling 3 

 

Stelling 6 

  

 

Stelling 3 Tijdens de lessen over het hoofdstuk ‘Voortplanting’ waren er extra opdrachten waar ik aan kon 

werken. 

1 leerling geeft aan dat er nooit extra opdrachten waren om aan te werken, 6 lln. geven aan dat er bijna altijd 

extra opdrachten waren en 14 lln. geven aan altijd extra opdrachten te krijgen bij het hoofdstuk  

‘voortplanting’. 
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Stelling 6 Tijdens de lessen over het hoofdstuk ‘Voortplanting’ mocht ik voor het inleveren van de 

opdrachten mijn eigen deadline bepalen. 

1 leerling geeft aan nooit en 3 lln. geven aan bijna nooit een eigen deadline te bepalen.  13 lln. geven aan 

bijna altijd en 4 lln. geven aan altijd hun eigen deadline te bepalen. 
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Stelling 8 

 

Stelling 10 

 

 

 

Stelling 8 Tijdens de lessen over het hoofdstuk ‘Voortplanting’ waren er ook door de docent ontwikkelde 

opdrachten (opdrachten die niet direct uit het leerboek kwamen). 

2 lln. geven aan nooit extra opdrachten te hebben gekregen, 15 lln. geven aan bijna altijd  en 4 lln. altijd extra 

opdrachten te hebben gekregen, dus opdrachten die niet uit het leerboek kwamen. 
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Stelling 10 Tijdens de lessen over het hoofdstuk ‘voortplanting’ waren de opdrachten voor alle leerlingen 

hetzelfde. 

9 lln. geven aan dat de opdrachten voor alle leerlingen bijna nooit hetzelfde waren, 9 lln. geven aan bijna altijd 

en 3 lln. altijd dezelfde opdrachten gekregen te hebben. 
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Stelling 14 

 

Stelling 16 

 

 

 

 

 

Stelling 14 Tijdens de lessen kon ik kiezen op welke  manier ik een lastig onderwerp wilde leren. 

1 leerling geeft aan nooit en 4 lln. geven aan bijna nooit te mogen bepalen hoe ze een lastig onderwerp 

wilden leren. 15 lln. geven aan bijna altijd en 1 leerling altijd te kunnen kiezen op welke manier ze een lastig 

onderwerp wilden leren. 
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Stelling 16 Tijdens de lessen werd er gebruik gemaakt van het leerboek. 

8 lln. geven aan bijna altijd en 13 lln. geven aan altijd gebruik te hebben gemaakt van het leerboek. 
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Stelling 17 

 

Differentiëren in leerstof/lesstof met gebruik making van ICT 

Stelling 2 

  

 

 

 

 

Stelling 17 Tijdens de lessen mocht ik zelf bepalen hoe ik met de leerstof aan de slag ging. 

2 lln. geven aan bijna nooit zelf te mogen bepalen hoe ze aan de slag gaan. 14 lln. geven aan bijna altijd en 4 lln. 

geven aan altijd zelf te mogen bepalen hoe ze met de leerstof/lesstof aan de slag mochten gaan. 
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Stelling 2 tijdens de lessen mocht ik aan een laptop of een computer werken 

Eénleerling geeft aan bijna nooit op een laptop of computer te werken. 11 lln. geven aan bijna altijd en 9 lln. 

altijd op een laptop of computer te werken tijdens de lessen ‘voortplanting’. 
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Stelling 13 

 

Differentiëren in leertijd 

Stelling 1 

 

 

 

Stelling 13 Tijdens de lessen over het hoofdstuk ‘voortplanting’ is er gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal 

 12 lln. geven aan bijna altijd en 9 lln. geven aan altijd gebruik te maken van digitaal lesmateriaal.  
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Stelling 1 Tijdens de lessen mocht ik zelf bepalen aan welke opdrachten ik ging werken 

2 lln. vonden dat ze niet mochten bepalen aan welke opdrachten ze gingen werken. 16 lln. vonden dat ze 

bijna altijd en 3 lln. altijd zelf mochten bepalen aan welke opdrachten ze gingen werken. 
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Stelling 7 

 

Stelling 12

 

 

Stelling 7 tijdens de lessen over het hoofdstuk  ‘voortplanting’ mocht ik voor het inleveren van de 

opdrachten mijn eigen deadline bepalen. Ik kreeg dus geen aantekening wanneer er een opdracht net 

ingeleverd was. 

1 leerling vond dat er nooit een deadline bepaald mocht worden, 2 lln. bijna nooit,  7 lln. bijna altijd en 11 

lln. vonden dat ze altijd hun eigen deadline mochten bepalen. 
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Stelling 12 Tijdens de lessen mocht ikzelf bepalen waaraan ik ging werken. Dit werd niet gecontroleerd. 

4 lln. vonden dat ze bijna nooit mochten bepalen waaraan ze mochten gaan werken, 15 lln. bijna altijd en 2 

lln. vonden dat ze altijd mochten bepalen waaraan ze konden gaan werken. 
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Bijlage E: OBIT-scoreformulier (door collega N. van der Ster 

ontworpen) 

Scoreformulier 4 havo proefwerk H3     versie B 

NAAM _________________________________________________________________________    

O  =  Onthouden (Bij onthouden gaat het om stof die uit het hoofd geleerd is en die 
 gereproduceerd wordt. 
 
B  =  Begrijpen  (Bij begrijpen gaat het erom dat het geleerde in eigen woorden uitgelegd wordt of 
 dat de leerling in een herkenbare oefening laat zien dat het geleerde begrepen is. 
 
I =  Integreren (Bij integreren gaat het om koppelen van nieuwe kennis aan bestaande kennis. Er 
 is meestal sprake van het combineren van denkstappen) 
 
T =  Toepassen (bij toepassen wordt de leerlingen naast het leggen van verbanden ook gevraagd 
 om iets toe te voegen. De denkstappen worden niet (volledig) gegeven. Dit vraagt om een 
 creatief denkproces. De leerling creëert binnen een nieuwe en/of voorspelbare context.) 
 
in dit werk    O=30%, B=41%, I=23%, T=5% 

In eindexamen 2012-2013 tijdvak 1 is de verdeling    

O=14%, B=56%, I= 26%, T=5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O vragen score Jouw score Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit 
soort vragen? 

- Definities van de dikgedrukte woorden 
uit het boek opschrijven en leren. 

Aantekeningen leren 
 

1a + b 3  

3 2  

11 2  

15 3  

17 b. 1  

18 b. 1  

Totaalscore O : 11 

 

B-vragen score Jouw score Totaalscore I 

2 1  Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit 
soort vragen? 

- Samenvatting maken 
- Zelf een studiewijzer maken 
- Zelf aantekeningen maken tijdens de 

les 
- Leerstof uitleggen aan iemand anders 
- Leerstof schematiseren 
- Oefenen op de site van Nectar met de 

oefentoets 
Aan de hand van de ppt op de ELO de lesstof  

in eigen woorden kunnen uitleggen. 

4 2  

6 2  

8 2  

9 2  

12 3  

14 2  

16 2  

17a 1  

Totaalscore B: 17 
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I-vraag Score 

max 

Jouw score Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit 
soort vragen? 

- Voorkennis activeren 
- Lesstof al een keer goed doornemen 

voordat de paragraaf behandeld wordt: 
dan begrijp je de lesstof al en kun je je 
concentreren op inzicht. 

- Leerstof schematiseren 
- Mindmap maken 
- Artikelen over het onderwerp lezen 
- Verbanden leggen tussen diverse 

hoofdstukken 
- Oefenen op www.biologiepagina.nl 

7 2  

10 2  

13 2  

18A+C+D 4  

  Totaalscore I: 10 

 

T- vraag Score 

max 

Jouw score Welke leerstrategieën zijn geschikt voor dit 
soort vragen? 

- Oefenen op de site van Nectar: 
paragrafen met eindtermen in de 
context 

- Mindmap maken 
- Artikelen over het onderwerp lezen 
- Oefenen met (complexe) 

examenopgaven 
Verbanden zoeken tussen de 

hoofdstukken 

5 2  

  Totaalscore I: 2 

 

Wat is jouw conclusie over jouw studievaardigheden bij dit PTA? 

 

 

 

 

 

 

 



Van differentiëren kan je leren! 
 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT op het Gertrudiscollege Pagina 101 

Bijlage F: Logboek 

Logboek van leerlingen 

Les:  

Naam : 

Groep:  

Tijdstip: 

Lokaal: 

Wist je wat je moest doen deze les?  

 

Waarom wist je dat wel/niet? Leg je antwoord uit. 

 

Wat moest je aan het einde van de les eigenlijk weten (lesdoelen van de les)? Probeer dat kort 

samen te vatten en het liefst uit je hoofd. 

 

 

 

 

Differentiëren kan verschillen in het krijgen van meer of minder instructie, werken in eigen tempo of 

op een bepaald niveau omdat je andere moeilijkere of makkelijke opdrachten krijg.  

Op welke manier is er deze les bij jou in de groep  gedifferentieerd?  

 

Vond je dat fijn of niet zo fijn?  

 

Waarom wel of waarom niet. Leg je antwoord uit. 
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Bijlage G: Voorbeeld van  powerpoints van twee 

opeenvolgende lessen tijdens Hoofdstuk 4 

Voortplanting met de daarin aangegeven de 

fases van het IGDI-model 

 

 

Dia 1 

4.3 Hormonen regelen

 

 

Dia 2 
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Dia 3 
Terugblik

• Siamese tweelingen
• Is een siamese tweeling een één eiige of twee eiige

tweeling?
Eén eiig

• Leg het verschil uit tussen een één eiige en twee eiige
tweeling (gebruik daarbij genetisch materiaal en antigenen)
Eén eiige tweeling heeft hetzelfde genetische materiaal en 
dus dezelfde antigenen.

• Wat zijn antigenen?
Antigenen zitten aan de buitenkant van elke cel, ook aan 
lichaamseigen cellen zitten antigenen aan de buitenkant. 
Omdat ze lichaamseigen antigenen zijn worden ze niet 
aangevallen door ‘eigen’ witte bloedcellen.

 

 

Dia 4 
Oriëntatie 

• Lesdoelen:

• Je kent de begrippen: hypofyse, FSH, LH

• Je kan uitleggen wat voor invloed LH en FSH 
hebben op de testes van de mannen.

• Je kan a.d.h.v. een regelkring uitleggen hoe 
hormonen stimulerend en remmend kunnen 
werken.

• Je begrijpt wat er in BINAS tabel 89C staat

 

 

Dia 5 
Uitleg
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Dia 6 
Hypofyse

 

 

Dia 7 Regeling bij mannen

FSH: 
Vorming van zaadcellen (+)

LH:
Stimulatie testosteron productie in de cellen tussen de 
zaadkanaaltjes (Interstitiële cellen) (+)

Testosteron: 
-Invloed op ontwikkeling primaire en secundaire 
geslachtskenmerken 
-Invloed op verdere ontwikkeling zaadcellen (+)
-Remt bij bepaalde concentratie de hypofyse.(-)
De hypofyse maakt dan minder LH. 

 

 

Dia 8 
Vruchtbaarheid bij jongens
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Dia 9 

 

 

Dia 10 
Inoefening

 

 

Dia 11 
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Dia 12 
Instructie

Groep A Groep B Groep C
Opdrachten in het leerboek

Paragraaf 4.3 Hormonen regelen

1 en 2

3 t/m 11

Extra informatie:

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/testis.html

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/ovarium.h

tml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrgesl5.ht

ml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrouwcycl

useenvoudig.html

http://www.abpischools.org.uk/res/coResourceImport/mod

ules/hormones/en-flash/menstrualCycle.cfm

http://nl.clearblue.com/menstruatiecycli-en-ovulatie

Opdrachten in het leerboek

Paragraaf 4.3 Hormonen regelen

1 en 2

3 t/m 11

Extra informatie:

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/testis.html

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/ovarium.h

tml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrgesl5.ht

ml

http://nl.clearblue.com/menstruatiecycli-en-ovulatie

Opdrachten in het leerboek

Paragraaf 4.3 Hormonen regelen

1 en 2

3 t/m 11

Extra informatie:

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/testis.html

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/ovarium.h

tml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrgesl5.ht

ml

Verplichte extra opdrachten print screen maken en 

toevoegen aan eigen map computer

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

onenoefenen.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Menstruatie/me

nstruatiecyclus.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

oonplusenmin.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Bevalling/bevalli

ng.htm

Verplichte extra opdrachten print screen maken en 

toevoegen aan eigen map computer

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

onenoefenen.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Menstruatie/me

nstruatiecyclus.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

oonplusenmin.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Bevalling/bevalli

ng.htm

Verplichte extra opdrachten print screen maken en 

toevoegen aan eigen map computer

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

onenoefenen.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Menstruatie/me

nstruatiecyclus.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

oonplusenmin.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Bevalling/bevalli

ng.htm

 

 

Dia 13 
Evaluatie

• We gaan het proefwerk bespreken vul het formulier 
van de OBIT score in.

• Dit is ook een tijdstip om eventueel van groep te 
veranderen afhankelijk van de OBIT score.

• De leerlingen die laag scoren op O,B,I en T niveau 
komen in de instructie afhankelijke groep (groep A). 

• De leerlingen  hoog scoren op O en B vragen maar 
lager op I en T vragen komen in de instructiegevoelige 
groep (groep B). 

• De leerlingen die op zowel O, B, I en T vragen goed 
scoren komen in de instructieonafhankelijke groep 
(groep C).

 

 

Dia 1 

4.3 Vrouwen
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Dia 2 
Terugblik

• Welk orgaan produceert FSH en LH?

• Wat is de functie van FSH bij mannen?

• Wat is de functie van LH bij mannen?

 

 

Dia 3 
Oriëntatie 

• Je kent de begrippen: menstruatie, follikels, 
oestrogenen, ovulatie, geel lichaam, progesteron, FSH 
en LH.

• Je kan aan de hand van bron 19 (blz. 118) en BINAS 86 
C in eigen woorden uitleggen hoe de menstruatiecylus
in elkaar zit. Je maakt daarbij gebruik van de hormonen 
FSH, LH oestrogenen en progesteron. Je weet ook hoe 
deze invloed op elkaar hebben.

• Je kan de ontwikkeling van een follikel tot geel lichaam 
uitleggen

• Je kan uitleggen wat voor invloed hormonen (welke?) 
hebben op het baarmoederslijmvlies.

 

 

Dia 4 
Uitleg
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Dia 5 
Vruchtbaarheid bij vrouwen

 

 

Dia 6 
BINAS 86C 
menstruatiecyclus

 

 

Dia 7 
Zwangerschap

Vorming HCG:
-Geel lichaam 
(eierstok)

-Progesteron:
* verdere groei 

baarmoederslijmvlies
* geen menstruatie
* remming FSH en LH
*  geen nieuwe 

follikels

Na drie maanden neemt de placenta de taak over en 
maakt volop progesteron en oestrogenen
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Dia 8 
Bevalling

 

 

Dia 9 
Inoefening

 

 

Dia 10 Stimulerende en remmende werking van 
hormonen.

- - -+++

hypofyse

rijpend
follikel

LHFSH

progesteronoestrogeen

placenta

gele
lichaam

 

 



Van differentiëren kan je leren! 
 

Differentiëren met gebruikmaking van OBIT op het Gertrudiscollege Pagina 110 

Dia 11 
Instructie

Groep A Groep B Groep C
Opdrachten in het leerboek

Paragraaf 4.3 Hormonen regelen

1 en 2

3 t/m 11

Extra informatie:

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/testis.html

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/ovarium.h

tml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrgesl5.ht

ml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrouwcycl

useenvoudig.html

http://www.abpischools.org.uk/res/coResourceImport/mod

ules/hormones/en-flash/menstrualCycle.cfm

http://nl.clearblue.com/menstruatiecycli-en-ovulatie

Opdrachten in het leerboek

Paragraaf 4.3 Hormonen regelen

1 en 2

3 t/m 11

Extra informatie:

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/testis.html

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/ovarium.h

tml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrgesl5.ht

ml

http://nl.clearblue.com/menstruatiecycli-en-ovulatie

Opdrachten in het leerboek

Paragraaf 4.3 Hormonen regelen

1 en 2

3 t/m 11

Extra informatie:

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/testis.html

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/ovarium.h

tml

http://www.bioplek.org/animaties/voortplanting/vrgesl5.ht

ml

Verplichte extra opdrachten print screen maken en 

toevoegen aan eigen map computer

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

onenoefenen.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Menstruatie/me

nstruatiecyclus.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

oonplusenmin.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Bevalling/bevalli

ng.htm

Verplichte extra opdrachten print screen maken en 

toevoegen aan eigen map computer

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

onenoefenen.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Menstruatie/me

nstruatiecyclus.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

oonplusenmin.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Bevalling/bevalli

ng.htm

Verplichte extra opdrachten print screen maken en 

toevoegen aan eigen map computer

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

onenoefenen.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Menstruatie/me

nstruatiecyclus.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Hormonen/horm

oonplusenmin.htm

http://www.biologiepagina.nl/Oefeningen/Bevalling/bevalli

ng.htm

 

 

Dia 12 
Evaluatie opdracht op ELO

 

 

 


