
differentiëren
Jeannine van Bruggen

en  Marjo Kuipers.

Hulpmiddel: studiewijzer.
Doel: van klassikaal via differentiatie naar personalisatie.
Hoe:  van docentgestuurd via lesstof- naar leerlinggestuurd.



introductie



studiewijzer….. Stipje hier en een 
kruisje daar.

- studiewijzer mavo klas 2.



- Dat is differentiëren in:

- meer.

- nog meer.

- nog veel meer. 

Keuze uit:de keuze van de docent.





ideale studiewijzer.

Differentiatie naar: Niveau

Tempo

Leerstijl

Keuze 



Hoe kun je differentiëren in niveau?

- 1.instructieafhankelijk: uitleg, voorbeeld, samen oefenen/opdracht maken/ aan de 
slag.

- 2.instructiegevoelig: uitleg, voorbeeld, aan de slag.

- 3.instructie-onafhankelijk: uitleg, aan de slag. 



Welke middelen zijn er om een 
niveaugroep samen te stellen?

- resultaten toetsen.

- zelfstandigheid.

- LOF-OPP.

- wens van de leerling. Een leerling kan zelf goed aangeven wat de aandachtspunten 
zijn.

- behoefte aan begeleiding en/of contact met de docent.

- groepsplan.

- Kic-App; wie kan met wie samenwerken?



Hoe deel ik de lesstof in.
Nederlands : Leerdoelen bepalen

: Groene blok theorie doen we samen

: Voorbeelden of de eerste opdracht (kennis              
ophalen)

: de paragraaf gaat van basis via verbreding naar 
verdieping 



En hoe ziet mijn studiewijzer er nu 
uit?voorbeeld studiewijzer



wat voor mogelijkheden kun je nog 
meer toevoegen-Filmpjes; indelen op niveau

-Oefenlinkjes; indelen op niveau

-Leerdoelen; duidelijk aangeven-Keuze in manier van informatie verwerven (kijken, 
horen, lezen, doen)

-Keuze bepalen wanneer bepaalde lesstof wordt gemaakt

-Keuze bepalen wanneer een toets wordt gemaakt 



Wat is een volgende stap?
Flipping the classroom verwerken in de studiewijzer

Situatie nu:

-Filmpjes worden nu gebruikt als naslagwerk

Schooljaar 2017-2018.

- Thuis de filmpjes bekijken wordt instructie nieuwe lesstof

- In de klas huiswerk maken



Voordelen. 
-Leerlingen komen meer met gerichte hulpvragen

-Leerling kan zelf bepalen; wanneer hij de instructie 
bekijkt/herhaalt

-Leerling hoeft niet naar de uitleg te luisteren, als het al 
duidelijk is

-Meer instructie op maat

-Leerling wordt meer zelf eigenaar van het leerproces





Voordelen studiewijzer



Voorwaarde voor differentiëren:

Plek waar de leerling een hulpvraag kan stellen
Plek waar de leerling zijn leerproces kan evalueren
Overzichtslijst waarin staat wat moet en wat kan gedaan worden



Als je wilt beginnen met differentiëren dmv studiewijzers:

1. Begin klein
2. Bedenk eerst welk je doel je wilt bereiken met differentiëren
3. Wees duidelijk naar de leerlingen wat je van hen verwacht
4. Praat met collegae zodat je doel steeds duidelijker wordt
5. Bedenk dat elke vernieuwing tijd nodig heeft en bijsturing


