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Samenvatting 
 
De afgelopen twee jaar heeft een groep docenten en schoolleiders van het Atlas College zich onder 
de noemer ‘R&D Differentiatie – Oog voor elke leerling’ verdiept en bekwaamd in planmatige 
differentiatie in de les. De bedoeling was om beter te leren inspelen op de cognitieve verschillen 
tussen leerlingen in een klas, in de veronderstelling dat we daarmee de resultaten van leerlingen 
kunnen verbeteren. 
We bestudeerden en bespraken verschillende aspecten van differentiatie: achtergronden, modellen, 
hulpmaterialen. De docenten ontwikkelden daarna leerdoelen, lesmaterialen, toetsen, 
instructieplannen en dergelijke voor hun eigen vak en voerden vervolgens in een van hun klassen een 
lessenreeks uit waarin ze gedifferentieerd les gaven. 
SLOA-subsidie stelde ons in de gelegenheid om te laten onderzoeken welk effect deze 
gedifferentieerde lessen hadden op het leerrendement van leerlingen en op hun welbevinden en ook 
of de deelnemende docenten zichzelf na afloop beter dan voor het project in staat achten om in te 
spelen op cognitieve verschillen tussen leerlingen in een klas. Ook wilden we graag weten onder 
welke condities planmatige differentiatie breder in de school uitvoerbaar zou zijn en wat docenten 
ervoor nodig hebben aan kennis, vaardigheden en faciliteiten. 
 
De titel van deze notitie, ‘Differentiëren met succes’ kan op drie manieren uitgelegd worden. 
Ten eerste beschouwen we ons project als een succes, omdat we als school in twee jaar tijd veel 
geleerd hebben over differentiëren in de les en een groep van rond de twaalf docenten erg 
enthousiast geworden is over deze manier van lesgeven. Ook de directies van de scholen willen deze 
vorm van maatwerk voor leerlingen verder ontwikkelen en doorvoeren, zo blijkt uit de 
locatieplannen voor de komende jaren.  
Ook kan de titel gelezen worden als: Differentiëren met succes, hoe doe je dat? In het kort is het 
antwoord op die vraag: door leerdoelen vast te stellen en die te bespreken met leerlingen, door 
regelmatig de voortgang van elke leerling op weg naar die leerdoelen in beeld te brengen en door 
leerstof, instructie en begeleiding aan te bieden die aansluit bij de verschillende leerbehoeften van 
leerlingen. Daarbij vonden de docenten het op papier zetten van een groepsplan in het project 
minder relevant. Voor verdere verbreiding en borging van de opgedane vaardigheden acht men een 
‘ambassadeur’ in de school met kennis van zaken nodig. 
Tot slot is ‘Differentiëren met succes’ te lezen als: hoe succesvol was het differentiëren door de 
docenten in dit project nu precies? Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat voor een deel van de 
leerlingen een experiment van maximaal twaalf weken met gedifferentieerde lessen al een positief 
effect op het onderwijsrendement heeft. Dit bleek uit vergelijking met controlegroepen die niet-
gedifferentieerd les hadden gehad over dezelfde leerstof in dezelfde periode. Enkele docenten die 
nog geen verhoogd leerrendement zagen na de gedifferentieerde lessen zeiden in het interview toch 
te geloven in de meerwaarde van differentiatie en er in de toekomst mee door te gaan. 
In de waardering van het onderwijsaanbod verschilde de experimentele groep niet van de 
controlegroep, maar over de duidelijkheid van de docent en de uitdaging die de docent bood was de 
experimentele groep positiever dan de controlegroep, althans, in vergelijking met de controle-
groepen die les kregen van een andere docent.  
Docenten achten zichzelf na het experiment beter in staat om onderwijs op maat aan te bieden dan 
daarvoor. Een vergroting van het didactisch bewustzijn bleek niet uit de vragenlijst, maar wel uit de 
interviews. 
 
Door de verschillende manieren waarop de docenten de experimenten uitvoerden is duidelijk 
geworden dat met relatief weinig inspanning gedifferentieerd les kan worden gegeven, op een 
manier die leerlingen als prettig ervaren. Het bewerken of vernieuwen van lesmateriaal of 
vakwerkplan of toetsen, wat voor differentiatie in de les nodig kan zijn, vraagt wel veel tijd van de 
docent. 
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1 Inleiding 
 
Deze notitie beschrijft het ‘R&D-project Differentiatie – Oog voor elke leerling’, dat het Atlas College 
uitvoerde in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013. In die twee jaar hield een groep docenten en 
teamleiders van de vijf Atlasscholen zich intensief bezig met ‘planmatige differentiatie’, om te leren 
of het mogelijk is om beter in te spelen op cognitieve verschillen tussen leerlingen. We denken dat 
we daarmee de individuele leerling meer recht kunnen doen en dat we daardoor betere 
onderwijsresultaten kunnen behalen. Of en onder welke condities dat het effect is van 
gedifferentieerde lessen is evenals de didactische ontwikkeling van docenten die deelnamen aan dit 
project, onderzocht door dr. Judith Bekebrede van de Universiteit van Amsterdam.  
 
1.1 Aanleiding 
 
De laatste jaren klinkt vanuit overheid, samenleving en het onderwijs zelf, regelmatig de roep om de 
opbrengsten van het onderwijs te verhogen door talenten van leerlingen beter op te sporen en te 
ontwikkelen. Die wens gaat vaak samen met een pleidooi voor uitstel van determinatie, les in 
heterogene groepen en differentiatie in de les. 
De Onderwijsraad schreef in 2011 dat met het oog op betere resultaten scholen zouden moeten 
beschikken over een systeem om het onderwijs op de individuele beheersingsniveaus van de 
leerlingen af te stemmen. Eerder al pleitte de Onderwijsraad (2010) voor gemengde brugklassen 
waar op twee niveaus les wordt gegeven. 
Alexander Rinnooy Kan (2008) betoogt dat er in Nederland veel talent verloren gaat doordat we 
leerlingen heel vroeg in een homogene leeromgeving plaatsen. 
Een andere aanwijzing dat uitstel van determinatie van leerlingen tot hogere opbrengsten kan leiden 
komt uit onderzoek van Ramsden et al. (2011) dat laat zien dat het IQ van kinderen in de middelbare-
schoolleeftijd nog grote veranderingen doormaakt. Tevens blijkt dat de hersenen nog flink groeien en 
zich verder ontwikkelen tot in de late adolescentie (Jolles, 2007).  
 
De vijf Atlasscholen plaatsen de meeste leerlingen in jaar 1 en 2 in gemengde, licht-heterogene 
klassen. Dit zijn klassen van leerlingen met verschillende maar naastliggende basisschooladviezen, 
bijvoorbeeld vmbo-basis en vmbo-kader, of mavo en havo. De gedachte achter deze ‘dakpan’klassen 
is dat er zo tijd is om de capaciteiten van de leerling te leren kennen, maar ook om de leerlingen de 
mogelijkheid te bieden om te leren en presteren op het hoogst haalbare niveau. In de praktijk is er 
echter geen beleid voor deze klassen en zijn er geen afspraken voor een didactische benadering die 
het beste uit elke leerling haalt. De meeste docenten geven in dakpanklassen klassikaal les, op één, 
gemiddeld niveau. Dit betekent, enigszins gechargeerd, dat de zwakkere leerlingen vaak boven hun 
macht werken en de sterkere leerlingen zich regelmatig vervelen in de les en slechts een klein deel 
van de leerlingen passend wordt aangesproken. Meer differentiatie in de les zou een oplossing 
kunnen zijn voor die ongewenste situatie. Tevens zou het kunnen bijdragen aan betere leerresultaten 
van de leerlingen, wat op het Atlas College altijd hoog op de agenda staat. 
 
1.2 Twee differentiatiemodellen 
 
De vraag die in het project centraal stond was hoe docenten meer oog kunnen hebben voor de 
individuele leerling, hoe ze kunnen differentiëren in hun lesaanbod op een manier die bovendien 
leidt tot betere leerresultaten. Het begrip planmatige differentiatie dat Bosker (2005, p.10-11) 
ontleent aan Houtveen en Hofman sprak ons aan: “…een cyclisch proces dat aanvangt met signaleren 
en diagnose, het vaststellen van de beginsituatie (…). Hierna wordt al dan niet gedifferentieerd en 
wordt ook de instructie al naar gelang aangepast. Vervolgens is er sprake van toetsing en evaluatie (is 
het gestelde doel bereikt of niet?), waarna zonodig remediëring plaats vindt. Differentiëren zonder 
die aanvangs- en vervolgstappen is een tamelijk willekeurige aangelegenheid (…).” 
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Ook raakten we geïnspireerd door een presentatie van een basisschool die met zogeheten 
groepsplannen werkt waarbij drie groepen leerlingen min of meer hun eigen instructies en soms ook 
eigen lesmaterialen krijgen. Uit schoolmethodes en literatuur (o.a. De Koning, 1973) kenden we het 
bhv-model, dat voorziet in basisstof voor de hele klas, een diagnostische toets en herhalings- en 
verdiepingsstof. We kozen voor het project deze twee modellen om planmatig gedifferentieerd te 
kunnen werken: het groepsplanmodel en het bhv-model. 
 
In onze interpretatie is het groepsplanmodel bedoeld om met alle leerlingen aan dezelfde leerstof op 
een ‘hoog’ niveau te werken en de leerlingen naar behoefte meer of minder instructie en begeleiding 
te bieden. Een diagnose in het begin van een lessenreeks wijst uit wat de leerbehoeften van de 
verschillende leerlingen zijn. Leerlingen worden daarna in twee of drie instructiegroepen ingedeeld. 
Het differentiatiemiddel zit met name in de instructie (zie figuur 1). 
 
 

 
 
Figuur 1: Groepsplan-model 

 
 
In het bhv-model staat het voldoende beheersen van de basisstof voor alle leerlingen centraal. In een 
dakpanklas is dat de stof op het ‘lagere’ niveau. De betere of snellere leerlingen krijgen bovendien 
extra stof, op het ‘hogere’ niveau. Als de basisstof klassikaal behandeld is vindt een diagnose plaats. 
Leerlingen die de stof nog niet voldoende beheersen krijgen vervolgens herhalingsoefeningen, de 
anderen maken verdiepingsopdrachten. De eindtoets is weer voor iedereen gelijk en gaat na hoe 
goed de basisstof beheerst wordt. Het differentiatiemiddel zit vooral in de leerstof, het lesmateriaal 
(zie figuur 2).  
 
De docenten die deelnamen aan het project kozen zelf met welk model ze aan de slag wilden. 
Gaandeweg werd duidelijk dat bij beide modellen heldere leerdoelen onontbeerlijk zijn. In het 
project is daarom veel tijd besteed aan het (leren) formuleren van leerdoelen naast het geschikt 
maken van lessenreeksen voor een gedifferentieerd aanbod. 
 
 

groep 1: verwerking stof met 
veel extra uitleg 

groep 2: verwerking stof 
zelfstandig met 
hulp/feedback 

 

groep 1 en 2: eindtoets over stof op 
hogere niveau 

bespreken leerdoelen (evt. aanbieden 
leerstof hogere niveau) 

diagnose en groepsindeling 
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Figuur 2: Bhv-model 

 
 
 
1.3 Onderzoeksvragen 
 
Omdat we wilden weten wat effecten van en voorwaarden voor gedifferentieerd werken zijn, zijn de 
volgende onderzoeksvragen opgesteld: 
 
1 Draagt planmatige differentiatie bij aan het verhogen van het onderwijsrendement? Is er significant 
verschil in resultaten tussen experimentele en controlegroepen? 

2 Hoe waarderen ‘sterke’ en ‘zwakke’ leerlingen in de experimentele en controlegroepen het 

onderwijsaanbod? Is er verschil in waardering? 

3 Achten docenten die planmatige differentiatie hebben uitgevoerd zich beter in staat om onderwijs 

op maat te bieden, dan daarvoor? 

4 Onder welke voorwaarden is planmatige interne differentiatie in heterogene klassen voor een 

bredere groep docenten uitvoerbaar? Wat zijn de kritische succesfactoren wat betreft kennis en 

vaardigheden van docenten en wat betreft faciliteiten? 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 staat beschreven hoe het project vorm is gegeven en op welke manier een antwoord 
is gezocht op de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 3 staan de onderzoeksresultaten beschreven van 
beide projectjaren. Hoofdstuk 4 schetst de antwoorden op de onderzoeksvragen en de reflectie 
daarop. Hoofdstuk 4 is los van hoofdstuk 3 te lezen. In hoofdstuk 5 reflecteren we op het proces van 
het gehele project. 
  

groep 1: herhalingsstof (h) 
met extra uitleg 

 

groep 2: verdiepingsstof (v) 
met hulp/feedback 

groep 1 en 2: eindtoets basisstof 

aanbieden basisstof (b) 

diagnose en groepsindeling 

groep 2: vermelding verdieping 

bespreken leerdoelen 
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2 Onderzoeksmethode 
 
 
2.1 Projectorganisatie en -activiteiten 
 
Het onderzoek had betrekking op het tweejarig project ‘R&D Differentiatie’ van het Atlas College. 
Voor begrip van de onderzoeksmethode en –resultaten is het van belang om globaal de inhoud van 
het project te kennen, daarom wordt die hier eerst geschetst. 
 
De kern van het project was een werkgroep waarin docenten en hun team- of afdelingsleiders van de 
vijf Atlasscholen zitting hadden. Tevens zaten de projectleidster, onderwijskundig 
beleidsmedewerker van het Atlascollege, en de onderzoekster van de UvA in de werkgroep. Deze 
werkgroep kwam tijdens beide projectjaren (2011-2012 en 2012-2013) maandelijks samen. 
Volgens een vooraf opgesteld programma stonden de maanden september-december (in beide 
jaren, in het tweede jaar stroomden nieuwe docenten in) in het teken van: wat is differentiëren, wat 
is er voor nodig en welke bijdragen vraagt het onderzoek van ieder. In deze periode startten de 
docenten met hun voorbereiding op het gedifferentieerd lesgeven. Zij werkten aan een lessenserie, 
maken van leerdoelen, toetsen en een opzet van een groepsplan volgens de didactiek van ofwel het 
bhv-model, ofwel het groepsplanmodel. In de periode januari tot april (ook in beide jaren) voerden 
de docenten de experimentele lessen uit in een van hun klassen. De werkgroepbijeenkomsten waren 
in deze periode gericht op het uitwisselen van ervaringen. Mei en juni van het eerste projectjaar 
werden besteed aan het evalueren en bijstellen van het programma. Mei en juni van het tweede 
projectjaar werden besteed aan de afsluiting en borging. In juni 2013 is een afsluitende middag 
georganiseerd voor de vijf locaties met presentaties over de ervaringen van de docenten en 
onderzoeksresultaten.  
Naast deze werkgroepbijeenkomsten, was er een aparte vergadering met de teamleiders, vijf keer 
per projectjaar. In deze bijeenkomsten werd de voortgang van het project besproken en zonodig 
bijgestuurd. Daarnaast hadden de onderzoekster en de projectleidster veelvuldig overleg. Tevens 
was er op de scholen overleg tussen de teamleider en de docenten en vaak raakten ook andere 
docenten geïnteresseerd en betrokken. 
 
2.2 Voor- en nametingdesign 
 
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is een voor- en nametingdesign opgezet met een 
controlegroep naast de experimentele groep. De experimentele groep was de groep waar de 
projectdocent de gedifferentieerde lessen gaf. Er waren daarnaast twee soorten controlegroepen: 
enerzijds een vergelijkbare klas (qua schooltype en jaarlaag) waar dezelfde (project)docent les aan 
gaf en anderzijds een vergelijkbare klas waar een andere docent, van buiten het project, hetzelfde 
vak gaf. In beide gevallen kregen de controlegroepen dezelfde stof als de experimentele groep, maar 
dan op de reguliere manier gegeven. 
Er zijn zowel kwantitatieve als kwalitatieve componenten in beschouwing genomen. De 
kwantitatieve componenten zijn: toetsen, digitale vragenlijst voor leerlingen en digitale vragenlijst 
voor docenten. Deze componenten zijn ingezet voor en na de experimentele periode in zowel de 
experimentgroepen als de controlegroepen. In de voormeting gaven de docenten de toets die 
hoorde bij de leerstof die de klas zou krijgen en die was identiek aan de toets in die klas aan het eind 
van de experimentele periode kreeg. Ook de leerling- respectievelijk docentvragenlijsten waren voor 
en na de experimentele periode identiek. 
De kwalitatieve componenten zijn lesobservaties en interviews. Tevens is de docenten gevraagd 
tijdens de experimentele periode een logboek bij te houden van elke les met gegevens over zieken 
en groepssamenstelling. De kwalitatieve onderdelen zijn alleen uitgevoerd bij de experiment-
docenten en niet op de controledocenten. De instrumenten worden verder toegelicht in 2.4. 
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Het eerste projectjaar werd als pilotjaar beschouwd, het tweede projectjaar als het onderzoeksjaar. 
De gegevens van beide projectjaren worden besproken, steeds beginnend met het tweede 
projectjaar, het onderzoeksjaar.  
 
2.3 Participanten 
 
In het tweede projectjaar, schooljaar 2012-2013, hebben negen ‘experiment’-docenten het hele jaar 
meegedaan, één docent is tussentijds afgevallen. Zes van deze negen docenten waren behalve van 
de experimentklas ook docent van de controleklas, eenzelfde type klas waarin ‘gewoon’ les werd 
gegeven, deze klassen fungeerden als controleklas met dezelfde docent. 
Bij de andere drie experimentdocenten hebben collega’s als controledocenten ‘gewoon’ les gegeven 
en de toetsen en vragenlijsten afgenomen in een vergelijkbare klas1 en fungeerden daarmee als 
controleklas met andere docent. 
Vijf docenten hebben zowel het eerste als het tweede projectjaar meegedaan. 
 
In schooljaar 2011-2012, deden zeven ‘experiment’docenten het gehele jaar mee, vier ‘experiment’-
docenten hebben door omstandigheden niet voldoende gegevens opgeleverd of hebben het project 
niet afgemaakt2. 
Zes van de zeven docenten gaven zowel les aan de klas waarbij een periode gedifferentieerd les werd 
gegeven, als eenzelfde type klas waarbij ‘gewoon’ les werd gegeven. Deze laatste zes klassen 
fungeerden daarmee als controleklas met dezelfde docent. Tevens zijn er drie controledocenten 
bereid gevonden de toetsen en vragenlijsten af te nemen. De controledocenten gaven dezelfde 
vakken aan een vergelijkbare klas3 en fungeerden daarmee als controleklas met andere docent. 
 
In Tabel 1 staan de kenmerken van de docenten en de klas waarmee deze docent geëxperimenteerd 
heeft. In Tabel 2 en 3 staat de leeftijd en aantal jaren leservaring van de ‘experimentele’ docenten.  
 

Tabel 1 Eigenschappen ‘Experimentele’ docenten  

 2012-2013 2011-2012  

Geslacht man vrouw man vrouw  
 6 3 4 3  

Type differentiatie bhv groepsplan bhv groepsplan  
 2 7 3 4  

Klas 1e 2e 3e 1e 2e 4e  
 4 4 1 2 4 1  

Niveau B/K M/K M/H H/V B/K M/K M/H H/V  
 2 0 7 0 0 1 4 2  

Vak    

    Biologie/Mens & Natuur 4 3  
    Wiskunde 1 1  
    Natuurkunde 2 1  
    Nederlands 2 0  
   Engels 0 1  
   Geschiedenis 0 1  

Noot. B/K = basis/kader; M/K = mavo/kader; M/H = mavo-havo of vmbo-t-havo; H/V = havo/vwo. 
 

                                                           
1
 Nederlands, Geschiedenis en 2x Natuurkunde 

2
 Deze vier docenten hebben wel gedifferentieerd lesgegeven, maar hebben niet de eindmeting gedaan. 

3
 Biologie en Wiskunde 
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Tabel 2 Leeftijd van de ‘experimentele’ docenten 

Leeftijd 2012-2013 2011-2012 

≤ 25 jaar 1 1 
26-34 jaar 1 0 
35-44 jaar 3 3 
45-54 jaar 3 3 
≥ 55 jaar 1 0 

 
Tabel 3 Aantal jaren leservaring van de ‘experimentele’ docenten  

Leservaring 2012-2013 2011-2012 

≤ 5 jaar 1 1 
6-10 jaar 4 2 
11-15 jaar 2 1 
16-20 jaar 0 1 
21-25 jaar 1 1 
26-30 jaar 0 0 
31-35 jaar 1 1 

 
 
In 2012-2013 hebben vijftien klassen meegedaan aan het project. Voor het vragenlijstonderzoek 
hebben dertien klassen de voormeting ingevuld (303 leerlingen, waarvan 162 jongens en 141 
meisjes) en vijftien klassen de nameting (325 leerlingen, waarvan 176 jongens en 149 meisjes). De 
gegevens van de voor- en nameting zijn aan elkaar gekoppeld door middel van leerlingnummers. Er is 
op die manier complete data verkregen van 143 leerlingen (zie Tabel 4 voor de verdeling over de 
experimentele klassen en de controleklassen).  
In 2011-2012 deden vijftien klassen mee aan het project. Voor het vragenlijstonderzoek waren dit 
315 leerlingen4 in de experimentele en controle-klassen, waarvan 152 jongens en 163 meisjes. Aan 
de nameting hebben elf klassen meegedaan, in totaal 194 leerlingen waarvan 105 jongens en 89 
meisjes5.  
 
Tabel 4 Aantal leerlingen 

 2012-2013 2011-2012 
 Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Experiment 164 187 138 119 
Controle zelfde docent 69 71 128 75 
Controle andere docent 70 67 49 0 
Totaal 303 325 315 194 

 
 
2.4 Instrumenten 
 
2.4.1 Leerlingvragenlijst 
De leerlingvragenlijst heeft als doel het in kaart brengen van het zelfbeeld van leerlingen, wat zij van 
de docent en de manier van lesgeven vinden. Dit is zowel voor als na de experimentele lessen in 
kaart gebracht, om te kijken of de experimentele lessen tot verandering leiden in het zelfbeeld van 
de leerlingen en hun mening over de lessen. Om dit te meten is een leerlingvragenlijst met 44 vragen 

                                                           
4
 Dit zijn alleen de leerlingen waarvan de docenten aan het gehele project mee gedaan hebben. 

5
 De gegevens van de voor- en nameting werden aan elkaar gekoppeld door middel van leerlingnummers. 

Doordat er teveel missende data was is dit voor het 1
e
 projectjaar niet geanalyseerd. 
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verdeeld over vijf schalen afgenomen. Er zijn vijf algemene vragen waarin naar leeftijd, geslacht en 
school gevraagd wordt.  
De vijf schalen zijn: 
1) Self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen). Dit zijn acht vragen afgeleid van Peetsma en Van der 

Veen (2008). Een voorbeelditem is: Ik kan ook moeilijke dingen op school wel leren. De 
antwoordmogelijkheden zijn op een vijfpunts Likertschaal: ‘klopt helemaal niet voor mij’ tot 
‘klopt helemaal voor mij’. Hoe hoger de score is, hoe meer vertrouwen in eigen kunnen 
leerlingen hebben.  

2) Leertaakgerichtheid. Dit zijn acht vragen uit de Schoolvragenlijst (Vorst, Smits, Van de Heiden, 
Oort, & Stouthard, 1990). Een voorbeelditem is: Ik wil graag veel leren bij dit vak. De 
antwoordmogelijkheden zijn aangepast aan de rest van de vragenlijst naar de vijfpunts 
Likertschaal: ‘klopt helemaal niet voor mij’ tot ‘klopt helemaal voor mij’. Hoe hoger de score is 
hoe gerichter de leerlingen zijn op leren.  

3) Toetsen en niveau. Dit zijn vijf vragen met antwoordmogelijkheden op een vijfpunts 
Likertschaal: ‘klopt helemaal niet voor mij’ tot ‘klopt helemaal voor mij’. Een voorbeelditem is: 
Als ik een toets gemaakt heb ben ik benieuwd wat ik goed en fout had. Hoe hoger de score is hoe 
belangrijker leerlingen toetsen en hun niveaubepaling vinden. 

4) Leerkracht-duidelijkheid. Dit zijn elf vragen waarin het gaat om wat de leerling van de docent en 
zijn manier van lesgeven vindt. De vragen hebben te maken met duidelijkheid. De vragen zijn 
afgeleid van Derriks & Roede (2009) en uit het B`eta-Project Profielkeuze Atlas College (2010). 
Twee voorbeelditems zijn: De docent kan moeilijke dingen helder uitleggen. De docent stelt veel 
vragen tijdens de les om te zien of iedereen het snapt. De antwoordmogelijkheden zijn op een 
vijfpuntsschaal: nooit-soms-regelmatig-vaak-altijd. Hoe hoger de score is, hoe duidelijker de 
leerlingen hun docent vinden.  

5) Leerkracht-uitdaging & groepjes. Dit zijn zeven vragen waarin het gaat om wat de leerling van de 
docent en zijn manier van lesgeven vindt. De vragen hebben te maken met de mate waarin 
leerlingen zich uitgedaagd voelen en met het werken in groepjes. De vragen zijn afgeleid van 
Derriks en Roede (2009) en uit het Bèta-Project Profielkeuze Atlas College (2010). Twee 
voorbeelditems zijn : De docent daagt me uit met opdrachten die moeilijk zijn. Hoe vaak laat de 
docent in dit vak de leerlingen in groepjes werken? De antwoordmogelijkheden zijn op een 
vijfpuntsschaal: nooit-soms-regelmatig-vaak-altijd. Hoe hoger de score is, hoe ‘uitdagender’ de 
leerlingen hun docent vinden. 

Op de nameting is een extra vraag toegevoegd waarin expliciet gevraagd werd of de docent deze 
periode anders les gegeven heeft. Dit kon beantwoord worden op een vijfpunts Likertschaal: ‘klopt 
helemaal niet voor mij’ tot ‘klopt helemaal voor mij’. In Bijlage 1, Tabel a staan de betrouwbaarheden 
(Cronbach’s α) van de vijf schalen voor de twee projectjaren. In het pilotjaar (het eerste projectjaar) 
bestond de leerlingvragenlijst uit meer vragen. Omdat deze vragen geen toegevoegde waarde 
hadden, zijn ze in het tweede jaar niet meegenomen. De analyses hebben plaatsgevonden op de 44 
vragen zoals afgenomen in het tweede projectjaar. 
 
2.4.2 Docentenvragenlijst 
De docentenvragenlijst heeft als doel in kaart te brengen wat docenten vinden van differentiëren, 
hoe ze aankijken tegen hun eigen manier van lesgeven (manier van uitleg geven, gebruik van 
werkvormen) en tegen hun eigen bekwaamheid (self-efficacy). Dit is zowel voor als na de 
experimentele lessen in kaart gebracht, om te kijken of de experimentele lessen tot verandering 
leiden in de perceptie van docenten. Om dit te meten is een vragenlijst met 54 vragen verdeeld over 
drie onderdelen afgenomen. Er zijn vijf algemene vragen waarin naar leeftijd, geslacht en school 
gevraagd wordt.  

1) In het eerste deel van de vragenlijst staan vragen over gebruik van leermiddelen, een open 
vraag naar wat men onder differentiëren verstaat en vragen naar motivatie voor 
differentiëren.  
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2) In het tweede deel zijn er 23 stellingen verspreid over twee schalen.  
Dertien van deze stellingen gaan over de gang van zaken in de les. De stellingen zijn afgeleid 
van Bosker (2005), Hofman et al. (2009) en Schölvinck (2010). Twee voorbeelditems zijn: U 
signaleert welke leerlingen extra hulp nodig hebben. U sluit met de lessen aan bij 
leerbehoeften van de sterkere leerlingen. De antwoordmogelijkheden zijn op een 
vijfpuntsschaal: nooit-soms-regelmatig-vaak-altijd. Hoe hoger de score is, hoe vaker 
docenten aangeven dat ze de gang van zaken in de les afstemmen op de leerlingen. 
Tien stellingen gaan over uitleg en werkvormen. De vragen zijn afgeleid van Bosker (2005), 
Hofman et al. (2009) en Schölvinck (2010). Twee voorbeelditems zijn: U varieert in 
werkvormen om de leerstof goed over te brengen. U stemt uw uitleg af op de vaardigheid van 
de leerlingen. De antwoordmogelijkheden zijn op een vijfpuntsschaal: nooit-soms-
regelmatig-vaak-altijd. Hoe hoger de score is, hoe vaker docenten aangeven dat ze hun uitleg 
en werkvormen afstemmen op de leerlingen en variëren in werkvormen. 

3) Het derde deel gaat over zelfperceptie van bekwaamheid afgeleid van Tschannen-Moran en 
Woolfolk Hoy (2001). Er zijn drie schalen van elk acht vragen: bekwaamheid in 
leerlingbetrokkenheid (efficacy in student engagement), voorbeeld: Hoeveel kunt u doen om 
leerlingen te helpen kritisch te denken?, bekwaamheid in klassenmanagement (efficacy in 
classroom management), voorbeeld: Hoeveel kunt u doen om uw leerlingen de regels die 
gelden in de klas op te laten volgen? en bekwaamheid in instructiestrategieën (efficacy in 
instructional strategies), voorbeeld: Hoe goed kunt u het begrip van uw leerlingen inschatten 
van wat u hem of haar hebt geleerd? Deze 24 vragen worden beantwoord op een vijf- 
puntsschaal van ‘niets/niet’ tot ‘veel/goed’. Hoe hoger de score, hoe bekwamer de docenten 
zichzelf vinden op het gebied van betrekken van leerlingen, klassenmanagement en uitleg 
geven.  

In Bijlage 1, Tabel b staan de betrouwbaarheden (Cronbach’s α) van de vijf schalen voor de twee 
projectjaren. 
 
2.4.3 Interview docenten 
Naast de kwantitatieve gegevens die verkregen zijn met de docentenvragenlijst is in het tweede 
projectjaar (in april/mei) door de projectleidster een interview van ongeveer een uur afgenomen bij 
alle docenten, gericht op de meerwaarde van en voorwaarden voor gedifferentieerd werken. Een 
samenvatting van de interviews is opgenomen in Bijlage 2. Vier thema’s stonden centraal:  

1) Meerwaarde van gedifferentieerd werken voor leerlingen. Er werd hier doorgevraagd naar 
de reactie bij zowel ‘sterkere’ als ‘zwakkere’ leerlingen en naar de bijdrage van 
gedifferentieerd werken op de lange termijn. Onder dit thema vielen vraag 1, 2, 3 en 4.  

2) Bekwaamheid. Hier ging het om wat de docent zelf geleerd heeft van dit project en waar hij 
zich verder in wil bekwamen. Onder dit thema vielen vraag 5, 6 en 8.  

3) Advies aan schoolleiding. Wat zou het advies van de docent zijn aan de schoolleiding als 
gedifferentieerd werken breder ingevoerd wordt. Hier werd onder meer gevraagd naar de rol 
voor lesdoelen, lesmateriaal, (diagnostische) toetsen en het groepsplan. Onder dit thema 
vielen vraag 7 en 10.  

4) Determineren. Wat vindt de docent een geschikt moment om leerlingen te determineren 
(vraag 9). 

Elk interview is opgenomen als audiobestand en uitgewerkt in een tekst die aan de 
geïnterviewde is voorgelegd ter autorisatie. Na goedkeuring van de docenten zijn de interviews 
samengevat.  
In het eerste projectjaar is door de onderzoekster een interview van ongeveer 45 minuten 
afgenomen bij vier docenten, waarin ingegaan werd op hun visie op en ervaringen rondom 
gedifferentieerd werken, en de voorwaarden en behoeften voor het volgende projectjaar. Deze 
interviews zijn meer gebruikt als evaluatie en voor bijstelling van de projectorganisatie en 
worden niet apart geanalyseerd in de resultaten.  
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2.4.4 Observatie docenten 
Om na te gaan of docenten daadwerkelijk zichtbaar differentiëren in hun les, en hoe ze dat dan doen, 
is elke docent eenmaal geobserveerd tijdens de periode van gedifferentieerd lesgeven. De observatie 
is uitgevoerd aan de hand van een observatieformulier met 25 observatiepunten verdeeld over acht 
thema’s: doelen, instructie, groepen, opdrachten/verwerking, toets/feedback, (interactie met) 
leerlingen, verhouding klassikale-niet klassikale les en lesopbouw. Ter inspiratie voor deze kijkwijzer 
is gebruik gemaakt van de Checklist leerkrachtvaardigheden (Pameijer, Van Beukering, & De Lange, 
2009) en de Kijkwijzer voor taalgericht vakonderwijs (SLO, 2006). In het eerste projectjaar is het 
observatieformulier uitgeprobeerd en zijn een aantal aanpassingen gedaan (zie Bijlage 3 voor het 
observatieformulier en de aanpassingen). De observaties vonden plaats in februari-maart en voor 
twee docenten in mei, omdat zij iets later toe waren aan de gedifferentieerde lessen. De observatie 
is steeds kort nabesproken met de docent. Wanneer het een docent betrof die volgens het bhv-
model werkte is een les afgesproken na de basisstof, dus waarin de herhalingsstof en verdiepingsstof 
aangeboden werd, omdat in die lessen differentiatie te zien is. Voor de docenten die volgens het 
groepsplan-model werkten maakte dit minder uit.  
 
2.4.5 Toetsen  
De toetsen zijn gemaakt door de docenten zelf of komen uit de methode en horen bij het normale 
lesprogramma. In het tweede projectjaar 2012-2013 hebben acht van de negen docenten 
toetsgegevens aangeleverd van de voor- en de nameting van zowel de experimentele groep als de 
controlegroep. In totaal kunnen er 11 toetsen vergeleken worden tussen de controle en 
experimentele klassen. 
In het eerste projectjaar (2011-2012) hebben vijf docenten toetsgegevens aangeleverd van de voor- 
en nameting van zowel de experimentele als de controlegroep. In totaal kunnen er negen toetsen 
vergeleken worden tussen de controle en experimentele klassen. 
Van drie docenten (Nederlands 2e projectjaar, Geschiedenis en Engels 1e projectjaar) zijn de gegevens 
niet meegenomen in het onderzoek omdat het bij hen niet mogelijk was om een goede vergelijkbare 
controlegroep qua vak en niveau te vormen of vanwege missende gegevens. In Tabel 7 staat een 
overzicht van de verschillende onderwerpen. 
 
 
Tabel 7 onderwerpen van de toetsen en het aantal toetsen per meetmoment 

2012-2013 2011-2012 
Vak Onderwerp (aantal toetsen) Vak Onderwerp (aantal toetsen) 

Natuurkunde Metaal & Kracht (1) Natuurkunde Kracht, Elektriciteit (4) 
Natuurkunde Veiligheid-H12, Constructies-H13 

(4) 
Wiskunde Vergelijkingen oplossen-H6 (1) 

Wiskunde Ruimtelijk kijken en tekenen-H5,  
Vergelijkingen oplossen-H6 (1) 

Mens en 
Natuur 

Elektriciteit, Energie (2) 

Mens en Natuur Elektriciteit, Energie (2) Biologie Organen en cellen (1) 
Biologie Ordening, Organen en cellen (2)  Biologie Organen en cellen (1) 
Nederlands Werkwoordspelling (1) Geschiedenis Pruiken en revoluties-H4, 

Burgers en stoommachines- H51 

(1) 
Nederlands Schrijven1 (1) Engels Blok 5 werkwoorden2 (1) 

Noot. 1 Geen bruikbare controle groep, 2 nulmeting toetsen ontbreekt bij controle groep 
 
2.5 Analyse 
 



13 
Differentiëren met succes – Judith Bekebrede & Martien de Boer 

 

Om de verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn er verscheidene analyses 
gedaan. Om de resultaten van de toetsen en leerlingvragenlijst te analyseren is er een multiple 
variantie analyse voor herhaalde metingen gedaan (Manova) waarbij er gekeken is of er verschillen 
zijn tussen de nultoets en de eindtoets, of er op deze twee meetpunten verschil is tussen de 
experimentele en de controlegroep en of er sprake is van een interactie-effect.  
Vanwege de kleine aantallen docenten zijn de schalen in de docentenvragenlijst geanalyseerd met 
een non-parametrische toets, Mann-Whitney-U- toets, om te kijken of er een verschil is tussen de 
experimentele groep en de controlegroep.  
De acht interviewverslagen zijn samengevat (zie Bijlage 2). Daarnaast zijn de ingevulde 
observatiekijkwijzers van de docenten met elkaar vergeleken.  
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3 Resultaten 
 
3.1 Verhogen onderwijsrendement 
 
Tweede projectjaar 2012-2013 
In het tweede projectjaar zijn er elf toetsen afgenomen in zes klassen (zie Tabel 7). Hieronder volgen 
de resultaten van de vergelijkingen tussen de experimentele groepen en controlegroepen per toets.  
Alle leerlingen, zowel in de experimentele als in de controlegroep, presteerden beter op de eindtoets 
dan op de nultoets, dit geeft aan dat beide groepen zich inderdaad nieuwe stof hebben eigen 
gemaakt. Wanneer de twee groepen vergeleken worden bij de nulmeting is er bij twee van de elf 
toetsen een significant verschil tussen de controle- en de experimentele groep. Het gaat om 
Natuurkunde veiligheid en Natuurkunde constructies extra6, waarbij de experimentele groep bij 
aanvang dus al beter presteerde dan de controlegroep. Om te controleren voor dit verschil, zijn deze 
twee nultoetsen als covariaat toegevoegd in de vergelijking tussen de controle en experimentele 
groep op de eindtoetsen.  
Op de eindtoets presteerde de experimentele groep beter dan de controlegroep bij drie van de elf 
toetsen. Het gaat om Natuurkunde veiligheid , Natuurkunde veiligheid extra en Natuurkunde 
constructies. Er is een tendens bij Mens en Natuur (eindtoets Elektriciteit & Energie) dat de 
experimentele groep beter presteerde dan de controle groep (zie Bijlage 4 voor de gemiddelde en 
standaarddeviaties en variantie-analyses). Om te bepalen of de experimentele groep meer groei 
vertoond heeft dan de controle groep is er gekeken of er een interactie-effect is. Bij alle drie de 
Natuurkunde toetsen is er sprake van een interactie-effect, waarbij de experimentele groep meer 
vooruitgegaan is dan de controle groep (zie Bijlage 4). 
 
Eerste projectjaar 2011-2012 
In het eerste projectjaar zijn er negen toetsen afgenomen in vijf klassen. Hieronder volgen de 
resultaten van de vergelijkingen tussen de experimentele groepen en controle groepen per toets. 
Alle leerlingen, zowel de experimentele als de controlegroep, presteerden beter op de eindtoets dan 
de nultoets, dit geeft aan dat beide groepen zich inderdaad nieuwe stof hebben eigen gemaakt. 
Wanneer de twee groepen vergeleken worden is er bij een van de negen toetsen een significant 
verschil tussen de controle en experimentele groep op de nulmeting. Het gaat om Natuurkunde 
kracht extra7, waarbij de experimentele groep beter presteerde. Om te controleren voor dit verschil, 
is deze nultoets als covariaat toegevoegd in de vergelijking tussen de controle en experimentele 
groep op de eindtoets.  
Op de eindtoets presteerde de experimentele groep beter dan de controlegroep bij vijf van de negen 
toetsen. Het gaat om Natuurkunde kracht , Natuurkunde kracht extra , Natuurkunde elektriciteit, 
Wiskunde en Mens en Natuur extra (zie Bijlage 5 voor de gemiddelde en standaarddeviaties en 
variantie-analyses). Om te bepalen of de experimentele groep meer groei vertoond heeft dan de 
controle groep is er gekeken of er een interactie-effect is. Bij alle vier de Natuurkunde toetsen 
(kracht, kracht extra, elektriciteit en elektriciteit extra ) en Wiskunde is er sprake van een interactie-
effect, waarbij de experimentele groep meer vooruitgegaan is dan de controle groep (zie Bijlage 5). 
Er is geen interactie-effect bij Mens en Natuur extra.  
 
3.2 Waardering onderwijsaanbod 
 
Naast het onderwijsrendement is er gekeken naar wat leerlingen vonden van de duidelijkheid van 
hun docent, de uitdaging die de docent bood, de manier van lesgeven, hun vertrouwen in eigen 
kunnen en hoe gericht ze waren op leren (zie voor meer informatie de instrumenten beschrijving). 

                                                           
6
 Natuurkunde veiligheid (F = 6.12, p <.05, η

2
p = .13); Natuurkunde constructies extra (F = 5.28, p<.05, η

2
p = .14). 

7
 Natuurkunde kracht extra (F = 7.56, p < .01, η

2
p = .17) 
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Dit is zowel voor de experimentele lessen als na de experimentele lessen bekeken, om na te gaan of 
leerlingen deze aspecten na de experimentele lessen anders beoordeelden. Deze aspecten zijn op 
beide momenten vergeleken tussen de controle en experimentele leerlingen. 
  
Tweede projectjaar 2012-2013 
Op de nulmeting zijn er geen verschillen tussen de leerlingen uit de 15 klassen (acht experimentele 
en zeven controleklassen) die de vragenlijst ingevuld hebben. Op de eindmeting is er een hoofdeffect 
op vier van de vijf schalen. Bij nadere inspectie bleek dat de experimentele groep positiever scoorde 
dan de controle groep met een andere docent op leertaakgerichtheid en het belang inzien van 
toetsen en hun niveaubepaling. Tevens vond de experimentele groep de docent duidelijker en bood 
de docent meer uitdaging in zijn lessen dan volgens de controle groep met een andere docent. 
Daarnaast verschilden de twee controle groepen van elkaar op de schalen toetsen en niveau en 
duidelijkheid van de leerkracht, waarbij de controle groep met dezelfde docent het belang van 
toetsen en niveaubepaling belangrijker vond en de docent duidelijker vond in zijn lesgeven dan de 
controle groep met een andere docent.  
Op de nameting is een extra vraag gesteld of de docent deze periode anders les gegeven heeft. 
Hierbij gaf de experimentele groep vaker een positief antwoord dan de controle groep met dezelfde 
docent (zie Bijlage 6, tabel 6a voor de gemiddeldes, standaard-deviaties en variantie-analyses).  
Om daadwerkelijk te kunnen zeggen of de experimentele groep zichzelf en/of de docent positiever is 
gaan waarderen dan de controlegroep is gekeken naar een variantie-analyse voor herhaalde 
metingen8. In verband met leerlingaantallen is er geen onderscheid meer gemaakt tussen de twee 
controlegroepen. Op de voormeting zijn er geen verschillen tussen de experimentele en 
controlegroep. Op de nameting scoorde de experimentele groep positiever op leertaakgerichtheid en 
het belang in zien van toetsen en hun niveaubepaling. Tevens vond de experimentele groep de 
docent duidelijker en bood de docent meer uitdaging in zijn lessen dan de controle groep. Dit is te 
wijten aan het feit dat de controle groep minder positief is gaan scoren (zie Bijlage 6, tabel 6b voor 
de gemiddeldes, standaarddeviaties en variantie-analyses). Dit uit zich in een interactie effect op alle 
schalen waarbij de experimentele groep meer vooruitgang in positieve waardering liet zien dan de 
controle groep. Omdat de verschillen in de interactie-analyse voornamelijk te wijten zijn aan een 
daling van positieve waardering door de controle groep is er ook gekeken naar effect van tijd binnen 
alleen de experimentele groep. Hieruit bleek dat er geen verschil in waardering op de nul- en 
eindmeting is binnen de experimentele groep op zelfvertrouwen in eigen kunnen, 
leertaakgerichtheid en het belang inzien van toetsen en hun eigen niveaubepaling. De experimentele 
groep bleek op de nameting in vergelijking met de voormeting wel positiever te zijn over de 
duidelijkheid van de leerkracht en op de uitdaging die de leerkracht bood9.  
 
3.2.1 Verschil tussen relatief zwakkere en relatief sterkere leerlingen 
Binnen de experimentele groep is er gekeken of er verschil in waardering was tussen relatief 
zwakkere en relatief sterkere leerlingen. De indeling is gebaseerd op indelingen van de docenten. De 
docenten hebben leerlingen ingedeeld naar groepen die in meerdere of mindere mate instructie 
en/of herhaling nodig hadden. De groep die meer instructie en/of herhaling nodig had, zijn ingedeeld 
bij de relatief zwakkere leerlingen. De groep die minder instructie en/of verdieping nodig had, zijn 
ingedeeld bij de relatief sterkere leerlingen. Een aantal docenten hebben nog een derde groep 
ingedeeld, een groep die er tussenin zat, deze is meegerekend met de relatief sterkere leerlingen. 
Van vier experimentele klassen (68 leerlingen) zijn deze gegevens bekend van zowel de voor- als 
nameting. Op de voormeting zijn er twee significante verschillen. Op de voormeting zagen relatief 
zwakkere leerlingen minder het belang in van toetsen en hun eigen niveaubepaling en vonden ze de 

                                                           
8
 Voor de variantie-analyse voor herhaalde metingen zijn de gegevens van de leerlingvragenlijst van de 

voormeting gekoppeld aan de gegevens van de leerlingvragenlijst van de nameting. Door het ontbreken van 
leerlingnummers is er maar complete data van 143 leerlingen. 
9
 Duidelijkheid van de leerkracht (F = 7.93, p < .01, η

2
p = .08); uitdaging leerkracht (F = 18.06, p < .01, η

2
p = .16). 
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docent minder duidelijk dan de relatief sterkere leerlingen. Op de nameting zijn er ook twee 
significante verschillen. Op de nameting hadden de relatief zwakkere leerlingen minder vertrouwen 
in eigen kunnen en vonden ze de docent minder duidelijk dan de relatief sterkere leerlingen. Tevens 
bleek er een interactie-effect te zijn op het belang inzien van toetsen en eigen niveaubepaling. 
Sterkere leerlingen vonden dit op de nameting iets minder belangrijk geworden, terwijl zwakkere 
leerlingen dit juist belangrijker zijn gaan vinden. Over de duidelijkheid van de docent en de geboden 
uitdaging door de docent is er een hoofdeffect van tijd. Zowel de relatief zwakkere leerlingen als de 
relatief sterkere leerlingen vonden dat de docent duidelijker is en meer uitdaging bood bij de 
nameting dan bij de voormeting (zie Bijlage 6, tabel 6c voor de gemiddeldes, standaarddeviaties en 
variantie-analyses).  
 
De docenten is ook gevraagd hoe de relatief zwakkere en sterkere leerlingen gedifferentieerd 
lesgeven vonden. Over de relatief zwakkere leerlingen gaven de docenten aan dat zij even moesten 
wennen. Een paar docenten gaven aan dat de leerlingen het niet zo leuk vonden dat zij de stof 
moesten herhalen. Vaak ging dat over, wanneer de leerlingen doorhadden dat ze veel aandacht van 
de docent kregen. Hierbij is het van belang dat de leerlingen een goede uitleg kregen van het doel 
van gedifferentieerd werken en de bijbehorende aanpak. Een aantal docenten vertelde dat een plek 
in de ‘ zwakkere’ groep ook kon omslaan in een negatieve houding, zoals tevreden zijn met een vijf, 
of niet aan het werk gaan. Daarentegen kwam ook het tegenovergestelde voor, dat een leerling juist 
ambitieus werd, omdat hij naar de ‘ betere’ groep wilde en dat als je wilde presteren niet als ‘ studje’ 
werd gezien.  
Over de relatief sterkere leerlingen gaven de docenten aan dat zij zeer positief reageerden. De 
sterkere leerlingen vonden het prettig om zelfstandig te mogen werken, ze voelden zich uitgedaagd 
en wilden graag op het hogere niveau werken. Een aantal docenten gaven aan dat een sterkere 
leerling soms bang was om iets te missen van de stof en daardoor graag ook de herhalingsstof wilde 
doen of nadrukkelijk aandacht van de docent vroeg.  
 
Eerste projectjaar 2011-2012 
Op de nulmeting zijn er een aantal verschillen tussen de leerlingen uit de 15 klassen (zeven 
experimentele en acht controle) die de vragenlijst ingevuld hebben10. Bij nadere inspectie bleek dat 
de controle groep met andere docent positiever scoorde dan de controle groep met dezelfde docent 
op leertaak-gerichtheid, het belang inzien van toetsen en hun niveaubepaling en tevens de docent 
duidelijker vond. Daarnaast bleek dat de experimentele groep in vergelijking met de controle groep 
met dezelfde docent meer vertrouwen in eigen kunnen had en de docent duidelijker vond.  
Op de eindmeting zijn er geen verschillen tussen de experimentele groep en controlegroepen. Op de 
nameting is een extra vraag gesteld of de docent deze periode anders les gegeven heeft. Hierbij gaf 
de experimentele groep vaker een positief antwoord dan de controle groep met dezelfde docent (zie 
Bijlage 6, tabel 6d voor de gemiddeldes, standaarddeviaties en variantie-analyse). Door teveel 
missende data van de leerlingnummers was het niet mogelijk om een variantie-analyse met 
herhaalde metingen uit te voeren. 
 
3.3 Perceptie docenten 
 
Om te kijken of docenten zichzelf beter in staat vinden om onderwijs op maat te bieden na 
planmatige differentiatie is een docentenvragenlijst als voor- en nameting afgenomen bij zowel de 
experimentele als de controle docenten en zijn er interviews gehouden met docenten11.  

                                                           
10

 Leertaakgerichtheid: hoofdeffect F = 7.74, p < .01, η
2

p = .05; Toetsen en niveau: hoofdeffect F = 4.75, p < .01,  
η

2
p = .03; duidelijkheid van leerkracht: hoofdeffect F = 8.54, p < .01, η

2
p = .05; Vertrouwen in eigen kunnen: 

hoofdeffect F = 7.36, p <.01, η
2

p = .03. 
11

 De interviews zijn gehouden met acht van de negen experimentele docenten. 
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In de docentenvragenlijst zijn een aantal vragen gesteld over gang van zaken in de les, gericht op 
afstemming op de leerlingen, en specifiek gericht op afstemming op de leerlingen van werkvormen 
en uitleg. Tevens ging het over hoe bekwaam docenten zichzelf zagen op het gebied van leerling 
betrokkenheid, klassenmanagement en het geven van instructie-strategieën.  
Mede door de kleine groepen zijn er geen significante verschillen tussen de controle en 
experimentele docenten op zowel de voor- als nameting. Er is een uitzondering op de voormeting, 
daar waren de controle docenten iets positiever over de afstemming in uitleg geven en het gebruik 
van werkvormen dan de experimentele docenten (zie Bijlage 7 voor de gemiddeldes, 
standaarddeviaties en Mann-Whitney U). Bij kwalitatieve inspectie is te zien dat de controledocenten 
aanzienlijk lager scoren op de nameting dan de experimentele docenten, terwijl de experimentele 
docenten hetzelfde patroon laten zien of net iets vooruitgaan. Dit algehele patroon is hetzelfde voor 
het eerste projectjaar. In het eerste projectjaar is er wel een significant effect van tijd op de gang van 
zaken in de les gericht op afstemming op de leerlingen waarbij de experimentele docenten positiever 
waren in het afstemming vinden op de nameting dan op de voormeting12.  
 
In de interviews gaven docenten aan vooral geleerd te hebben dat om goed gedifferentieerd te 
kunnen werken, je aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Docenten noemden: planmatig 
aanpakken, niet denken dat je het zomaar even invoert, creatief nadenken over je lessen en je 
lesmateriaal. Hierbij gaven alle docenten op enig moment wel aan dat het gedifferentieerd werken 
wel georganiseerd moest worden, het kostte veel tijd en energie, maar het was het waard. 
Het gedifferentieerd werken heeft tot het inzicht geleid dat leerdoelen van belang zijn, maar ook het 
gericht gebruik van een diagnostische toets heeft een meerwaarde. In dit alles is de combinatie van 
lesmateriaal en manier van lesgeven bepalend voor het resultaat. Daarnaast noemde een docent dat 
leerlingen soms meer blijken te kunnen dan je dacht, dat je je niet te snel moet neerleggen bij het 
idee dat je hebt van een kind. 
Alle docenten gaven aan dat ze zichzelf bekwamer voelden in het oog hebben voor elke leerling, 
alhoewel een aantal docenten hier nog wat aarzelend over is. Het experiment hielp om 
gedifferentieerd lesgeven (weer) hoog op de agenda te hebben. Het zorgde voor bewustwording. 
Waarbij je als docent bewuster kijkt welke hulp of aandacht een leerling nodig heeft en wat hij wel 
en niet aan kan. Vooral de onzekere leerlingen zagen ze nu beter. Een docent vond dat hij door het 
groepsplan soms wat ‘machinaal’ aan het werk was en dat hij normaal gesproken iedereen intuïtief 
op het juiste niveau helpt. 
Een aantal docenten gaven aan dat er bepaalde rust in de klas kwam, er waren minder problemen 
met het klassenmanagement. Ook de positieve band met leerlingen werd genoemd. “Het komt niet 
alleen van de docent, je doet het echt samen nu, het komt van twee kanten”.  
Over het algemeen voelden docenten zich bekwamer in het gedifferentieerd werken, maar ze 
zouden zich graag verder willen bekwamen in het explicieter werken met leerdoelen, in gerichter de 
administratie rondom het gedifferentieerd werken doen, in planmatig werken, in de logistiek van het 
werken in groepjes en in de leerlingen meekrijgen die niet gedifferentieerd willen werken. Hierbij 
gaven docenten aan dat voorbeelden van anderen zien of horen (zowel intern als extern, zoals 
iemand van een basisschool of andere voortgezet onderwijs school) een gewenste manier om verder 
te leren was. Daarbij noemden een aantal docenten een vervolg-cursus als niet zo zinvol. 
 
3.3.1 Observaties 
Om de perceptie van de docenten goed te kunnen beoordelen is het waardevol om te weten in 
hoeverre de docenten daadwerkelijk zichtbaar gedifferentieerd hebben in hun les en hoe dat 
zichtbaar was. Er zijn in het tweede projectjaar zeven observaties gedaan ongeveer halverwege de 
experimentele fase. Opvallend om te zien was dat halverwege de experimentele fase de doelen 

                                                           
12 Mogelijkheden in de les (F = 7.08, p <. 05, η2

p = .58).  
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nauwelijks meer expliciet besproken werden met de leerlingen. Instructie werd zowel in groepen als 
individueel gegeven. De opdrachten verschilden voor de helft van de observaties wel voor 
verschillende groepen, voor de andere helft waren de opdrachten hetzelfde. Tijdens de observaties 
vond een keer een diagnostische toets plaats. In alle andere lessen was dit al eerder aan de orde 
gekomen. Bij de meeste geobserveerde lessen konden de leerlingen elkaar helpen met de stof, 
meestal waren de samenwerkende groepjes leerlingen van hetzelfde niveau. Kortom allerlei 
aspecten van gedifferentieerd werken waren in de lessen aanwezig. De lesopbouw daarentegen 
verschilde in elke les, waarbij in alle lessen het niet klassikale gedeelte minstens voor 75% van de les 
gold (variërend van 75%-100%, in Bijlage 8 zijn de resultaten van de 7 observaties te zien in een 
observatieformulier).  
 
3.4 Voorwaarden 
 
Om na te gaan onder welke voorwaarden planmatige differentiatie in een heterogene klas voor een 
bredere groep docenten uitvoerbaar is zijn de interviews geanalyseerd en de observaties bekeken.  
Voorwaarden voor gedifferentieerd werken die genoemd zijn, zijn onder te verdelen in drie 
categorieën: organisatie, in de les en borging. 
 
Organisatie 
Bij organisatie gaat het er om dat je tijd moet nemen (en krijgen) om gedifferentieerd les te kunnen 
gaan geven. Er moet een goede organisatie zijn, een goede voorbereiding. Hierbij gaat het vaak om 
creatief nadenken over je lessen. Materialen zijn hierbij ook van belang. Er moet geschikt materiaal 
zijn voor de herhalingsstof en verdiepingsstof, dit biedt de methode niet altijd voldoende. De helft 
van de docenten hebben in het project hun materiaal helemaal onder de loep genomen, bewerkt en 
aangevuld. Docenten gaven als advies mee dat als je verder gaat met gedifferentieerd werken met 
nieuwe docenten het belangrijk is als school te beslissen of je met de methode blijft werken of zelf 
materiaal gaat maken. Internet kan hier behulpzaam bij zijn. Tevens is het van belang om relevante 
vakken samen te laten werken, zowel binnen de eigen school, als ook tussen scholen. Waarbij ook 
hier het planmatige aspect naar voren kwam om deadlines te hanteren om vrijblijvendheid te 
voorkomen. Een docent gaf ook het advies om instrumenten die je gebruikt bij het gedifferentieerd 
werken te digitaliseren, bijvoorbeeld door het administratiesysteem Magister beter in te zetten.  
 
In de les 
Om te zorgen dat gedifferentieerd werken lukt in de klas is het van belang dat het doel en de aanpak 
van gedifferentieerd werken goed uitgelegd wordt aan de leerlingen. Hier hoort ook het belang van 
leerdoelen bij. De leerdoelen moeten niet alleen helder voor de docent zijn, maar ook voor de 
leerlingen. Leerdoelen zorgen ervoor dat leerlingen meer overzicht over de stof hebben. Leerlingen 
kunnen zelf nagaan hoe ver ze zijn of met welke stof ze verder kunnen. Het gebruik van een 
diagnostische toets kan hierbij helpen. Deze diagnostische toets kan volgens de docenten op 
verschillende manieren ingezet worden. Dit kan aan het begin van de lessenreeks om leerlingen in 
instructiegroepen in te delen, of een aantal keren tussentijds waarna leerlingen van groep wisselen, 
maar ook een paar lessen voor de eindtoets om nog te kunnen herhalen of verdiepen. Een docent 
wees in dit verband ook op het gebruik van eerdere (gewone) cijfers, deze geven ook een goed beeld 
van het niveau waarop de leerling zit. Een andere docent zou een continu volgsysteem de beste optie 
vinden. 
 Tevens is het van belang om planmatig aan de slag te gaan en planmatig te blijven werken. Het idee 
van het maken van een groepsplan waarbij leerlingen ingedeeld worden in groepen met 
bijbehorende onderwijsbehoeften, en die groepen op maat lesgeven is heel belangrijk, maar dit 
bleek meer een kwestie te zijn wat in het hoofd van de docent zat, maar wat niet structureel, en dus 
controleerbaar, op papier werd gezet. Het op papier zetten was te veel werk.  
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Borging 
Om goed gedifferentieerd te kunnen werken gaven alle docenten aan dat het belangrijk is om 
ervaringen uit te wisselen, zowel met elkaar als met ‘buitenstaanders’ die ook ervaringen hebben 
met gedifferentieerd werken. Om dit nu uit te breiden binnen de school stellen de docenten voor om 
binnen elke school een ambassadeur te hebben, die kan helpen met het overtuigen van andere 
docenten voor het belang van gedifferentieerd werken. Hierbij gaven de docenten wel het advies om 
niet te groot te beginnen, bijvoorbeeld bij één klas in een bepaalde periode, en het vandaar uit te 
verbreden.  
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4 Conclusies 
 
4.1 Verhogen onderwijsrendement 
 
De eerste onderzoeksvraag van het project was: Draagt planmatige differentiatie bij aan het 
verhogen van het onderwijsrendement? Is er significant verschil in resultaten tussen experimentele 
en controlegroepen? Uit de resultaten van de toetsen bleek dat in het tweede projectjaar bij net iets 
minder dan een derde van de toetsen er sprake was van het verhogen van het onderwijsrendement, 
in het eerste projectjaar was dit bij de helft van de toetsen het geval, waarbij de experimentele groep 
na de experimentele periode beter scoorden op de toets dan de controle groep. Er was zelfs sprake 
van dat de experimentele groep meer groei in de periode van de voormeting tot de nameting 
vertoonde dan de controle groep. Dit laat zien dat het verhogen van het onderwijsrendement met 
een experiment van maximaal twaalf weken bij een gedeelte van de leerlingen al succesvol is. Het is 
lastig daadwerkelijk vast te stellen of dit verschil te wijten is aan gedifferentieerd werken. Er zijn 
twee aanwijzingen die in het voordeel van gedifferentieerd werken wijzen. De experimentele en 
controlegroep verschilden niet van elkaar op de nulmeting (als dit een enkele keer wel het geval was, 
bleef het verschil op de eindmeting bestaan nadat er was gecorrigeerd voor een verschil op de 
nulmeting), waaruit blijkt dat de groepen eenzelfde beginniveau hebben. Het verschil lijkt vooral te 
zitten in het aanbod van de moeilijkere stof met meer instructie. Dit aspect van de les hebben de 
controlegroepen niet gekregen.  
Dit zou voorzichtig pleiten voor heterogene groepen. Uit onderzoek is bekend dat vooral zwakkere 
leerlingen profiteren van heterogene groepen omdat ze hier meer uitgedaagd worden (o.a. 
Oostdam, 2009). Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat dit project niet opgezet is om 
het onderwijs van homogene groepen met heterogene groepen met elkaar te vergelijken. Een van de 
rationales achter het project was: er wordt op het Atlascollege gewerkt met dakpanklassen, dat zijn 
per definitie heterogene groepen, daar moet dus iets mee gedaan worden in de les. De meeste 
docenten gingen gedifferentieerd lesgeven in heterogene klassen door groepen homogeen te maken 
naar het niveau van de leerling over die stof. Bosker (2005) geeft dan ook aan dat niet alleen de vorm 
van groepering van belang is, maar bijvoorbeeld ook differentiatie in instructie. De manier van 
werken in dit project sluit meer aan bij het onderzoek van Lou en collega’s (1996, aangehaald in 
Bosker, 2005) waarbij klassikaal onderwijs vergeleken is met groepen binnen de klas. Hieruit kwam 
dat subgroepen in de klas beter was voor de prestaties van de leerlingen dan klassikaal onderwijs. In 
dit project resulteerde gedifferentieerd werken in een meer planmatige aanpak van het vormen van 
groepen en werken in groepen. Dit wilde overigens niet zeggen dat er in de controleklassen puur 
klassikaal onderwijs te zien was, met name minder planmatig.  
 
4.2 Waardering onderwijsaanbod 
 
De tweede onderzoeksvraag was: Hoe waarderen ‘sterke’ en ‘zwakke’ leerlingen in de experimentele 
en controlegroepen het onderwijsaanbod? Is er verschil in waardering? Om de waardering van het 
onderwijsaanbod te bepalen is er gekeken naar wat leerlingen vonden van de duidelijkheid van hun 
docent, de uitdaging die de docent bood, hoe belangrijk ze toetsen en hun niveaubepaling vinden, 
hun vertrouwen in eigen kunnen en hoe gericht ze waren op het leren. Voordat de experimentele 
lessen met gedifferentieerd werken starten zijn er geen verschillen tussen de experimentele en 
controlegroepen in de waardering van het onderwijsaanbod. Er bleken na het gedifferentieerd 
werken wel verschillen te zijn tussen de experimentele leerlingen en de controleleerlingen met een 
andere docent op de nameting. Het was zelfs zo dat de experimentele leerlingen meer vooruitgang in 
positieve waardering lieten zien dan de controlegroep. Kortom de leerlingen uit de experimentele 
klassen waarderen het onderwijsaanbod positiever dan de controle leerlingen met een andere 
docent. Er zijn geen significante verschillen tussen de experimentele groep en de controle groep met 
dezelfde docent in de waardering van het onderwijsaanbod. Daarentegen waren er wel verschillen 
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tussen de twee controlegroepen, waarbij de controlegroep met dezelfde docent het 
onderwijsaanbod positiever waardeerde. Het lijkt erop dat de experimentele docent mogelijk 
bepaalde aspecten van gedifferentieerd werken mee neemt naar zijn controle klas. Aanwijzingen 
hiervoor zijn dat de experimentele docenten aangegeven hebben dat ze een bepaald 
bewustwordingsproces door gemaakt hebben. Doordat er geen verschillen gevonden zijn tussen de 
leerlingen van de experimentele groep en controlegroep met dezelfde docent, lijkt het erop dat dit 
bewustwordingsproces niet is ‘uit te zetten’ bij andere klassen waardoor de docenten bepaalde 
aspecten meenemen. Wat die aspecten zijn, is met dit onderzoek niet te zeggen.  
Het effect van gedifferentieerd werken binnen de experimentele groep op de waardering van het 
onderwijsaanbod is te zien in dat de leerlingen met name de docenten duidelijker vinden en dat de 
docent meer uitdaging bood in de periode van gedifferentieerd werken. 
  
Deze tweede onderzoeksvraag was met name gericht op het verschil tussen relatief sterke en relatief 
zwakke leerlingen in de waardering van het onderwijsaanbod door gedifferentieerd werken. Wat 
hierin opviel was dat na de periode van gedifferentieerd werken de relatief zwakkere leerlingen 
minder vertrouwen in eigen kunnen hadden en de docent minder duidelijk vond dan de docent dan 
de relatief sterkere leerlingen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat zowel de relatief zwakkere 
als de relatief sterkere leerlingen na de periode van gedifferentieerd werken de docent wel 
duidelijker vond en dat de docent meer uitdaging bood. Ondanks de groei bij de relatief zwakkere 
leerlingen blijven de sterkere leerlingen positiever over de mate van duidelijkheid op de eindmeting. 
Interessant is dat de relatief zwakkere leerlingen door het gedifferentieerd werken het belang van 
toetsen en weten op welk niveau je zit belangrijker zijn gaan vinden, terwijl dit juist iets afzwakte bij 
de relatief sterkere leerlingen. Speculerend zouden deze resultaten geïnterpreteerd kunnen worden 
dat gedifferentieerd werken de relatief zwakkere leerlingen laat inzien dat weten waar je staat in de 
stof belangrijk is. Dit zou wel in de hand kunnen werken dat het vertrouwen in eigen kunnen daalt, 
als dit niet sterk is. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de docent, waarbij uit onderzoek 
bekend is dat de docent een belangrijke rol heeft in de prestaties van leerlingen (o.a. Hattie, 2003). 
Het bleek in de project ook dat de leerlingen, zowel de relatief sterkere als zwakkere leerlingen de 
docent na de periode van gedifferentieerd werken duidelijker en uitdagend vond dan in de periode 
daarvoor toen er ‘gewoon’ lesgegeven werd.  
De perceptie van docenten zelf over de waardering van het onderwijsaanbod door de leerlingen 
komt grotendeels overeen met de gevonden waardering door de leerlingen zelf. De docenten gaven 
aan dat de relatief sterkere leerlingen heel positief waren. Bij de zwakkere leerlingen kon dit twee 
kanten opgaan, enerzijds een negatieve houding, anderzijds ook willen presteren.  
 
4.3 Ontwikkeling docenten 
 
De derde onderzoeksvraag in dit project was: Achten docenten die planmatige differentiatie hebben 
uitgevoerd zich beter in staat om onderwijs op maat te bieden, dan daarvoor? Het antwoord op deze 
onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds geven docenten in de interviews aan dat ze zichzelf beter in 
staat vinden onderwijs op maat te bieden. Anderzijds zijn er geen verschillen na de periode van 
gedifferentieerd werken op de eigen perceptie op bekwaamheid, gemeten met de vragenlijst. Het 
ging hier om algemene bekwaamheidsvragen gesteld op het gebied van leerlingbetrokkenheid, 
klassenmanagement en instructie-strategieën. Er is een kwalitatieve tendens zichtbaar op vragen die 
meer gericht zijn op aspecten van gedifferentieerd lesgeven. Met name bij de vragen die gaan over 
de afstemming met leerlingen zien docenten zichzelf positiever na de periode van gedifferentieerd 
lesgeven. 
Docenten vinden dat gedifferentieerd werken meerwaarde heeft. Ze hebben het gevoel dat er 
minder over de hoofden van zwakkere leerlingen heen gepraat wordt en sterkere leerlingen hoeven 
zich minder te vervelen dan in reguliere, klassikale lessen. De leerlingen worden zelfstandiger en 
nemen meer initiatief volgens de docenten. Het is soms drukker in de klas, maar over het algemeen 
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heerst er meer rust, is er sprake van beter klassenmanagement. Gedifferentieerd werken is 
tijdrovend qua organisatie, maar bevredigend qua resultaat. Het lijkt erop dat het ‘didactisch 
bewustzijn’ van de deelnemende docenten is vergroot, maar dat dit bewustzijn op algemene 
bekwaamheidsvragen (nog) niet is terug te zien. 
 
Daarnaast is er een ander interessant aspect. Een van de bevindingen uit de interviews met de 
docenten was dat docenten aangeven dat er resultaat bereikt wordt, terwijl lang niet bij alle klassen 
er een daadwerkelijke verhoging van de prestaties te zien was ten opzichte van de controle klassen 
(niet altijd verhoging onderwijsrendement). Het lijkt erop dat het didactisch bewustzijn van 
docenten, het gevoel van beter klassenmanagement - dat ook aangegeven wordt door de leerlingen 
als zij zeggen dat de docent duidelijker is - leidt tot het idee dat de resultaten ook verbeteren. 
 
4.4 Voorwaarden 
 
De vierde onderzoeksvraag in de project was: Onder welke voorwaarden is planmatige interne 
differentiatie in heterogene klassen voor een bredere groep docenten uitvoerbaar? Wat zijn de 
kritische succesfactoren wat betreft kennis en vaardigheden van docenten en wat betreft 
faciliteiten?  
Voorwaarden voor succes van gedifferentieerd werken zijn in te delen in drie categorieën: 
voorwaarden voor het organiseren, voorwaarden in de les en voorwaarden voor borging van bereikte 
resultaten in de school.  
Bij voorwaarden op het gebied van organisatie zijn alle aanbevelingen terug te brengen tot twee 
kritische succesfactoren: tijd en geschikt materiaal. 
Bij voorwaarden in de les zijn er vier kritische succesfactoren. Planmatig werken is de eerste. Ten 
tweede is het belangrijk dat het doel en de aanpak van gedifferentieerd lesgeven goed wordt 
uitgelegd aan de leerlingen. Ten derde is het noodzakelijk gebruik te maken van leerdoelen die voor 
zowel docent als leerling duidelijk zijn en als laatste is het belangrijk om een diagnostische toets in te 
zetten zodat zowel de docent als de leerling in kunnen zien hoe ver je bent met de stof. Met name dit 
laatste aspect kwam zowel naar voren bij de docenten als de leerlingen. Leerlingen gaven aan het 
belang van toetsen en inzicht in hun eigen niveau belangrijker te vinden na het project van 
gedifferentieerd werken. Dit kan mede komen doordat docenten gebruik hebben gemaakt van het 
invoeren van een diagnostische toets.  
De laatste categorie voorwaarden voor succes is borging. Het gaat er hier om dat het belangrijk is om 
ervaringen te blijven uit wisselen. Om te zorgen dat hier aandacht voor blijft op school zou er een 
ambassadeur ingesteld kunnen worden.  
 
4.5 Aanbevelingen 
 
Dit project over gedifferentieerd werken bleek door de bank genomen succesvol. Er zijn een aantal 
licht tegenstrijdige resultaten. Nog niet in alle experimentele klassen was het verhogen van het 
onderwijsrendement zichtbaar terwijl docenten juist aangaven resultaat geboekt te hebben. Dit lijkt 
meer te zitten in goed klassenmanagement, duidelijk en uitdagend zijn. Een van de aanbevelingen is 
dan ook om gedifferentieerd werken vooral uit te breiden naar een langere periode, om te kijken of 
het gevoel van betere resultaten ook daadwerkelijk omgezet kan worden naar een hoger 
onderwijsrendement, kortom betere leerprestaties van de leerlingen.  
Hiervoor is het van belang goed de kritische succesfactoren in de gaten te houden. Docenten kunnen 
aan de slag gaan met meer planmatig bezig zijn, gebruik maken van leerdoelen en diagnostische 
toets en dit duidelijk aangeven aan leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat dit gefaciliteerd wordt 
door de organisatie. Tijd is hier een cruciale factor maar ook ambassadeurschap, iemand aanwijzen 
binnen de school die er verantwoordelijk voor is.  
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Goed materiaal om te kunnen differentiëren is van belang. Hierbij is het goed op te merken dat in dit 
project de docenten veel vrijheid hadden in het vormgeven aan de differentiatie. De uitvoering 
verschilde dan ook in intensiteit. Zowel een minimale aanpassing van de stof, maar wel planmatiger 
werken met diagnostische meting, als nieuw lesmateriaal met nieuwe verdiepingsopdrachten en 
digitale herhalingsoefeningen en diagnostische toetsen kan werken.  
 
Er zijn kortom veel aanwijzingen dat gedifferentieerd lesgeven werkt. De precieze factoren waarom 
het nu werkt zijn op basis van dit onderzoek moeilijk eenduidig aan te wijzen. Twee elementen zijn 
belangrijk voor een organisatie: discussie door de docenten onderling over gedifferentieerd werken 
zorgt voor bewustwording van het didactisch proces, dat is belangrijk. Het tweede element is dat een 
organisatie geen wonderen op korte termijn moet verwachten. “Gedifferentieerd werken kost tijd en 
organisatie, maar de resultaten zijn het waard,” zoals een docent het samenvatte.  
Een andere aanbeveling aan de school die voortkomt uit het nadenken over gedifferentieerd 
lesgeven is om heldere keuzes te maken omtrent determinatie. Dit houdt in dat de school zich moet 
uitspreken over het gewenste moment om te bepalen op welk niveau een leerling examen gaat 
doen. Tot dat moment gaat het erom zo goed mogelijk aan te sluiten met lesmateriaal, instructie en 
begeleiding bij de onderwijsbehoeften van de leerling en niet zozeer het ‘onderwijsniveau’ van de 
leerling. Hieruit vloeit een aanbeveling voort voor landelijk onderwijsbeleid en onderzoek naar 
mogelijkheden om een leerling op verschillende onderwijsniveaus eindexamen te laten doen, om 
gedifferentieerd lesgeven ook optimaal tot z’n recht te laten komen.  
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5 Reflectie op het projectproces 
 
Het R&D-project Differentiatie, zoals we het noemden, is een succes binnen het Atlas College. Een 
belangrijk resultaat is dat de betrokken docenten zich beter in staat achten om tegemoet te komen 
aan de verschillende leerbehoeften in de klas, zich in het algemeen didactisch sterker voelen dan 
voorheen en dat zij allemaal het gevoel hebben dat differentiëren voor henzelf en voor de leerlingen 
meerwaarde heeft.  
 
De SLOA-subsidie maakte het mogelijk een onderzoekster aan het project toe te voegen om de 
effecten van het gedifferentieerd lesgeven in kaart te brengen. De grote betrokkenheid van deze 
onderzoekster en het onderzoek op zichzelf vormden een stimulans voor de docenten, die erdoor 
werden aangezet om zelf ook analytischer te kijken naar de leerlingen en naar de resultaten van hun 
lessen. 
 
Hoewel het project als zodanig nu stopt is het op alle vijf de Atlasscholen blijkens de beleidsplannen 
voor 2013-2016 en de jaarplannen voor 2013-2014 de ambitie om meer docenten te scholen in 
gedifferentieerd lesgeven, differentiatie te verankeren in de didactiek en verder te werken aan beleid 
voor onderwijs op maat, determinatie, toetsing. Komend jaar gaat op elk van de vijf Atlasscholen een 
nieuwe groep docenten zich verdiepen en bekwamen in gedifferentieerd lesgeven, volgens de 
werkwijze uit het project. Ook de betrokken managers blijven samenkomen om ervaringen met 
differentiatie uit te wisselen. Samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling is gestart, om 
leerdoelen, handreikingen en lesmodules te ontwikkelen om gedifferentieerd te kunnen werken bij 
een aantal vakken. 
 
Aan het succes van het project droegen bij: 
- de vrijheid die de docenten kregen bij de uitwerking van hun aanpak, binnen de afspraken die 

nodig waren om het onderzoek te kunnen uitvoeren 
- het gedetailleerde jaarprogramma dat vooraf bij iedereen bekend was 
- de uitgebreide aandacht voor de differentiatiemodellen ‘bhv’ en ‘groepsplan’ 
- de uitgebreide aandacht en de formats voor het maken van leerdoelen en groepsplannen 
- de organisatiestructuur, bestaande uit een werkgroep (alle deelnemers), een managementgroep 

(van elke school een team- of afdelingsleider, de onderzoekster en de projectleidster) en (uit de 
managementgroep) een kerngroep die de werkgroepbijeenkomsten voorbereidde 

- de betrokkenheid van het middenmanagement van de scholen in de ‘managementgroep 
differentiatie’ 

- de continuïteit in de verschillende geledingen 
- de frequentie van samenkomen (maandelijks) 
- het uitgeroosterd zijn van alle deelnemende docenten op twee vaste uren in de week 
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Bijlage 1 Betrouwbaarheden van de schalen in de leerlingen- en docentenvragenlijst 
 
Tabel a Betrouwbaarheden (Cronbach’s α) van de vijf schalen in de leerlingenvragenlijst 

 2012-2013 2011-2012 
Schaal Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

Self-Efficacy α = .84 α =.86 α = .82 α = .88 
Leertaakgerichtheid α = .79 α = .78 α = .74 α = .80 
Toetsen en niveau α = .63 α = .69 α = .68 α = .74 
Leerkracht- duidelijkheid α = .81 α =.88 α = .82 α = .88 
Leerkracht-uitdaging & groepjes α = .73 α = .72 α = .58 α = .73 

Noot. De schalen zijn geconstrueerd met een principale componentenanalyse met 5 factoren op de 
Voormeting van 2012-2013 met 46% verklaarde variantie (49% verklaarde variantie in de nameting 
2012-2013).  
 
 
Tabel b Betrouwbaarheden (Cronbach’s α) van de vijf schalen in de docentenvragenlijst 

 2012-2013 2011-2012 
Schaal Voormeting Nameting Voormeting Nameting 

bk leerlingbetrokkenheid α = .69 α =.74 α = .65 α = .63 
bk klassenmanagement α = .70 α = .87 α = .70 α = .83 
bk instructie-strategieën  α = .73 α = .68 α = .76 α = .63 
In de les α = .76 α =.76 α = .88 α = .87 
Uitleg en werkvormen α = .65 α = .46 α = .72 α = .55 

Noot. bk = bekwaamheid in 
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Bijlage 2 Samenvatting van de interviews 
 

In de periode 9 april – 24 mei 2013 zijn acht docenten, allen deelnemers aan het project ‘R&D 
Differentiatie – Oog voor elke leerling’ geïnterviewd om naast de enquêtes en toetsgegevens ook op 
kwalitatieve manier antwoorden op de onderzoeksvragen te vinden. 
 
De geïnterviewde docenten gaven in de periode januari – mei 2013 gedurende gemiddeld acht 
weken gedifferentieerd les in één van hun klassen. Bij zeven docenten was dit een ‘dakpanklas’ 
waarin leerlingen met verschillende basisschooladviezen zitten. Bij de achtste docent was het een 4-
mavoklas. Het betrof gedifferentieerde lessenreeksen in de vakken Nederlands (twee maal), 
biologie/mens&natuur (drie maal), wiskunde (een maal), scheikunde (een maal), natuurkunde (een 
maal). Zes deelnemers hanteerden hierbij het groepsplanmodel, waarbij de hele klas op het ‘hoogste’ 
niveau werkt en de docent de instructie aanpast aan de behoeften van de leerling. In twee gevallen 
werkten de docenten met het bhv-model waarbij een of meer tussentoetsen uitwezen of de leerling 
stof moest herhalen om de kans op een voldoende voor de basisstof te vergroten, of verdiepingsstof 
moest maken omdat het gewenste basisniveau al gehaald was. 
In het licht van de vier centrale onderzoeksvragen (zie paragraaf 1.1) zijn tien interviewvragen 
gesteld aan de docenten. De vragen gaan over hun visie op gedifferentieerd werken (1, 2, 7, 9), over 
hun ervaringen me sterkere en zwakkere leerlingen (vragen 3, 4), hun eigen ontwikkeling en 
ontwikkelwensen op het gebied van gedifferentieerd lesgeven (5, 6, 8). Vraag 10 gaf ruimte voor 
aanvullende opmerkingen, naast de gestelde vragen. 
Een van de docenten heeft door omstandigheden de geplande lessenreeks niet kunnen afmaken. Zijn 
antwoorden worden toch betrokken in de samenvatting en conclusies omdat de meeste vragen gaan 
over visie en ontwikkeling. 
Vier van de geïnterviewde docenten namen in het vorige schooljaar (2011-2012) ook al deel aan het 
project en zijn dus meer ervaren. De interviews geven echter geen aanleiding om daar onderscheid 
naar te maken bij het trekken van conclusies. De achtergrond, leeftijd, aantal jaren voor de klas van 
de geïnterviewden nemen we ook niet mee als variabelen. De interviews zijn een kwalitatieve 
aanvulling op de toetsgegevens en enquêtes. 
 
Elk interview is opgenomen als audiobestand en uitgewerkt in een tekst die aan de geïnterviewde 
voorgelegd is ter autorisatie. Alle geïnterviewden gingen akkoord met de weergave op papier en ook 
met vermelding van hun naam daarin. Deze teksten zijn als bijlage X toegevoegd aan dit rapport. 
 
Hierna volgt eerst per interviewvraag een beknopte samenvatting van de antwoorden van de acht 
docenten. Veel vragen gaven aanleiding om te beschrijven wat er nodig is voor gedifferentieerd 
werken, terwijl alleen vraag 7 daarover gaat. Wat erover gezegd is, hebben we bij de samenvatting 
van de antwoorden op vraag 7 verwerkt. Tot slot geven we weer wat de antwoorden van de 
docenten bijdragen aan het beantwoorden van de vier onderzoeksvragen.  
 
1 Wat is volgens jou de belangrijkste meerwaarde van gedifferentieerd werken voor de leerlingen? 
Alle acht geïnterviewden vinden dat gedifferentieerd werken meerwaarde heeft voor de leerlingen. 
Die meerwaarde zit vooral in de meer individuele aandacht die er voor leerlingen is, waardoor zij 
beter bereikt worden met de lesstof. Er wordt minder over de hoofden van zwakkere leerlingen heen 
gepraat en sterkere leerlingen hoeven zich minder te vervelen dan in reguliere, klassikale lessen. De 
leerlingen voelen zich gezien en erkend: de docent weet hoe goed ze de stof beheersen en wat ze 
nog nodig hebben. Leerlingen zijn ook gemotiveerder en enthousiaster. 
Bij sommige geïnterviewden bestaat de indruk dat vooral de zwakkere leerlingen profiteren van de 
gedifferentieerde les, maar even vaak wordt gezegd dat deze aanpak de betere leerlingen meer 
uitdaagt, en beter bedient dan reguliere lessen. 
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Ook als meerwaarde wordt een paar keer de rust genoemd die in de klas ontstaat door het 
gedifferentieerd werken, door het werken in niveaugroepen. Dit schrijft men toe aan het feit dat de 
leerlingen weten wat ze moeten doen, de duidelijkheid. 
Dat leerlingen door het werken in groepen zelfstandiger worden en meer initiatief nemen (vooral de 
betere leerlingen) is ook winst volgens een paar geïnterviewden. 
Bij een paar docenten in de klas hebben leerlingen zelf gezegd dat ze deze manier van werken 
prettiger vinden. 
Een docent benoemt een nadeel van het werken in groepen bij differentiëren. Hij vindt dat hij in een 
klassikale les beter in de gaten kan houden wie de uitleg van dat moment heeft opgepikt. En 
sommige leerlingen kunnen niet omgaan met de vrijheid die zelfstandig werken biedt en die moet hij 
meer achter de broek zitten dan in een klassikale situatie. 
 
2 Denk jij dat gedifferentieerd werken in het algemeen op lange termijn bij kan dragen aan het 
verhogen van het onderwijsrendement, gemiddeld betere cijfers? 
Het merendeel van de acht geïnterviewden denkt dat het systeem van gedifferentieerd werken op 
termijn bijdraagt aan een hoger onderwijsrendement, gezien de positieve ervaringen die nu 
opgedaan zijn. De een is er wat stelliger in dan de ander. 
Als reden wordt een paar keer genoemd de verhoogde aandacht van de docent voor alle leerlingen 
of vooral voor de zwakkere leerlingen. Een docent die in de cijfers nu geen verschil ziet met de 
controlegroep zegt toch ook dat hij achter het systeem staat omdat hij positieve veranderingen ziet 
bij veel leerlingen. 
Ja, mits bewust uitgevoerd, voegt iemand toe. Mits gedragen door het team, zegt een ander. 
Een van de docenten aarzelt bij deze vraag omdat je volgens haar niet weet waaraan je de 
veranderingen die je signaleert precies toe moet schrijven. Die kunnen volgens haar ook komen 
doordat je bewuster je lessen plant, bewuster je lesmateriaal samenstelt en bewuster naar de 
leerlingen kijkt.  
 
3 Hoe hebben de sterkere leerlingen in je experimentele klas gereageerd op het gedifferentieerd 
werken? 
In alle experimenten reageerden de betere leerlingen zeer positief. Ze vonden het prettig om 
zelfstandig te mogen werken, ze voelden zich uitgedaagd, wilden graag op het hogere niveau 
werken, waren trots, kwamen met eigen ideeën over de leerstof of de aanpak bij de docent, waren 
gemotiveerd, actief, en kwamen uit eigen beweging hun werk laten zien. 
Een paar docenten maken er melding van dat soms een sterke leerling bang is om toch iets te missen 
van de stof en daarom graag ook het stencil met herhalingsstof wil of nadrukkelijk aandacht van de 
docent vraagt.  
 
4 Hoe hebben de zwakkere leerlingen in je experimentele klas gereageerd op het gedifferentieerd 
werken? 
De zwakkere leerlingen moesten in veel gevallen even wennen aan de experimentele situatie. Een 
paar docenten merkten dat de leerlingen het niet zo leuk vonden dat zij stof moesten herhalen of 
minder zelfstandig aan het werk mochten. Vaak ging dat over als ze doorhadden dat ze veel aandacht 
kregen van de docent. Wat ook hielp om leerlingen vrede te laten hebben met hun plek in de 
zwakkere groep was een goede uitleg van het doel van gedifferentieerd werk en de aanpak, aan het 
begin van de lessenreeks of tussentijds. Een docent merkte daardoor eigenlijk geen verschil in de 
reacties van sterkere of zwakkere leerlingen. 
Maar een plek in de zwakkere groep kan ook omslaan in een negatieve houding, variërend van 
tevreden zijn met een 5 tot niet aan het werk gaan. Ook het tegenovergestelde komt voor, dat een 
leerling juist heel ambitieus wordt, omdat hij graag naar de betere groep wil. 
Een van de docenten liet de betere en de zwakkere leerlingen altijd gewoon door elkaar zitten en 
kreeg pas negatieve reacties van de zwakkere leerlingen toen hij een keer niveaugroepen maakte. 
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Soms ook zijn leerlingen juist blij als ze van het havo- naar het mavo-niveau mogen, of in de groep 
mogen waar ze meer hulp van de docent krijgen. 
Bij een van de docenten wisselden de meeste leerlingen vaak van groep omdat ze voor het ene 
vakonderdeel sterk en het andere zwak hadden gescoord op de diagnostische toets. Soms was de 
groep die veel uitleg nodig had zo groot dat het weer bijna een klassikale les werd. 
 
5 Wat heb jij vooral geleerd van het project? 
De meeste docenten noemen als leerpunt voorwaarden waaronder differentiatie kan werken: je 
moet het planmatig aanpakken, niet denken dat je het zomaar even invoert, je moet creatief 
nadenken over je lessen en je lesmateriaal, het moet georganiseerd worden, het kost veel tijd en 
energie. Een docent zegt te hebben gemerkt dat je ook op een gewone school gedifferentieerd kunt 
lesgeven, al zijn de voorwaarden niet altijd optimaal. 
Door het experiment heeft een docent geleerd dat je meer bereikt als je je aan het plan en de 
lesdoelen houdt, een ander noemt dat hij nu veel gerichter met de diagnostische toets werkt. Ook 
leidde het experiment tot het inzicht dat leerdoelen heel belangrijk zijn en dat de combinatie van 
lesmateriaal en manier van lesgeven het resultaat bepalen. 
Een docent noemt als leerpunt dat leerlingen soms meer blijken te kunnen dan je dacht, dat je je niet 
te snel moet neerleggen bij het idee dat je hebt van een kind. 
 
6 Zou je jezelf nog verder willen bekwamen in gedifferentieerd lesgeven? Waaraan denk je dan? 
De meesten van de geïnterviewde docenten vinden het principe van gedifferentieerd werken niet 
moeilijk. Wel zegt iedereen zich er verder in te willen bekwamen. Genoemd worden in dat verband: 
het explicieter werken met de leerdoelen, de administratie rondom het gedifferentieerd werken, het 
planmatige, en de logistiek van het werken in groepjes. Voorbeelden van anderen zien of horen 
(basisschool, OSB, CPS) is een gewenste manier om verder te leren. Een cursus of training is volgens 
sommigen niet zo zinvol. 
Als bekwamen ook is ‘ermee verder gaan’, dan is nog toe te voegen dat men het lesmateriaal graag 
verder wil ontwikkelen en gewoon vaker differentiatie in de les wil toepassen om er nog ervarener in 
te worden. Ook noemen twee docenten dat ze graag de olievlek in school willen helpen bevorderen. 
Een kwestie waar drie docenten zich verder in willen verdiepen betreft de leerlingen die in feite niet 
gedifferentieerd willen werken. Leerlingen die wel op het hogere niveau kunnen werken, maar het 
niet willen of andersom, zwakkere leerlingen die graag zelfstandig willen werken terwijl ze juist 
begeleiding nodig hebben, of leerlingen die in het algemeen niet gemotiveerd zijn – wat doe je 
daarmee in de gedifferentieerde lessen? 
 
7 Stel dat deze manier van werken breed wordt ingevoerd bij jullie in de onderbouw, welke 
adviezen zou je daarbij dan willen geven aan de schoolleiding? 
Je moet volgens een deel van de geïnterviewden beginnen om binnen de school mensen te 
overtuigen van het nut van differentiëren, je hebt een sterke ambassadeur nodig en iemand die er 
verantwoordelijk voor is. Zorg vervolgens dat je een stappenplan hebt en dat mensen voor wie het 
nieuw is uitleg krijgen over differentiatie. 
Door de interviews heen wordt vaak het lesmateriaal en het gehele lessenplan genoemd als cruciale 
factor bij gedifferentieerd lesgeven, dus dat zou ervoor pleiten om daar ook bij bredere invoering 
veel aandacht aan te geven. De lesinhoud moet goed georganiseerd zijn, leerlingen moeten 
zelfstandig met de opdrachten aan het werk kunnen en je moet herhalings- en verdiepingsstof klaar 
hebben liggen. 
Overige suggesties op een rijtje: 
- begin met één afdeling of jaarlaag 
- doe het alleen in de brugklas 
- je hebt docenten nodig die het echt willen 
- zorg voor begeleiding van de docenten die gaan differentiëren 
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- beslis als school of je met de methode blijft werken of zelf materiaal gaat maken 
- begin klein, met het bewerken van één hoofdstuk 
- laat de mensen regelmatig bij elkaar komen voor uitwisselen van ervaringen 
- laat verwante vakken samenwerken eraan 
- spreek af wanneer iets klaar moet zijn, hanteer deadlines 
Een docent schetst de winst van het digitaliseren van de instrumenten die je inzet bij differentiatie: 
“Als je consequent wilt differentiëren (…) met een groepsplan en gegevens van leerlingen wilt 
analyseren, dan moet je een geautomatiseerd systeem hebben. We zouden Magister beter moeten 
benutten. (…) Als we daar een slag in kunnen maken dan krijg je mensen makkelijker mee. Je geeft 
mensen een account en met een druk op de knop kunnen ze het groepsplan laten zien met de 
beamer en samen met de kinderen kijken ‘waar staan we, hoe is het afgelopen week gegaan, wat zijn 
de volgende doelen?’” 
 
7a Welke rol hebben leerdoelen ideaal gesproken bij gedifferentieerd lesgeven?  
Beschikken over leerdoelen, uit de methode of zelf gemaakt vindt iedereen relevant. De meesten 
voegen toe dat dit voor elke les geldt en niet alleen als je differentieert. Vooral de leerdoelen 
voorleggen aan de leerlingen, ze bespreken met de leerlingen is van belang. Voor sommigen is het 
een eye-opener dat leerlingen hierdoor meer overzicht over de stof hebben. 
Met leerdoelen kun je checken of differentiëren werkt, leerlingen kunnen zelf nagaan hoe ver ze zijn 
of met welke stof ze verder kunnen. Lesdoelen maken dat je je aan je plan houdt. 
Een docent zegt dat er aandacht moet zijn voor het leren formuleren van leerdoelen. 
 
7b Welke rol heeft het lesmateriaal ideaal gesproken bij gedifferentieerd lesgeven?  
Uit de interviews blijkt dat goed, aangepast lesmateriaal bijzonder belangrijk is als je gedifferentieerd 
gaat lesgeven. Slechts een docent zegt het experiment gewoon met de methode te hebben 
uitgevoerd. 
Het is volgens de geïnterviewden belangrijk om te kunnen beschikken over herhalings- en 
verdiepingsstof en om duidelijk lesmateriaal te hebben waarmee leerlingen zelfstandig kunnen 
werken. De helft van de docenten heeft voor de experimenten het lesmateriaal helemaal onder de 
loep genomen, bewerkt en aangevuld. 
Een docent verzucht hoe fijn het op de basisschool was om een hele kast met opdrachten te hebben 
die leerlingen zelf konden pakken. Een ander wijst op internet als walhalla voor het vinden van 
opdrachten. Ideaal zou volgens haar een methode zijn waarbij je digitaal voor elke leerling eenvoudig 
een eigen leerroute kunt maken.  
 
7c Welke rol hebben diagnostische toetsen/momenten ideaal gesproken bij gedifferentieerd 
lesgeven? 
Het merendeel van de docenten vindt de diagnostische toets belangrijk, het is het beginpunt voor je 
gedifferentieerde lessen. Door de diagnose kun je onderscheid maken in wat leerlingen nodig 
hebben. Ook voor de leerlingen is het prettig om te zien waar ze nog aandacht aan moeten besteden 
en wat ze bij de toets kunnen verwachten. 
Een docent wijst erop dat ook de gewone cijfers vaak een goed beeld geven van het niveau waarop 
een leerling zit. 
De geïnterviewde docenten zetten de diagnostische toets op verschillende momenten in: 
- aan het begin van de lessenreeks, om de leerlingen in instructiegroepen in te delen, 
- een aantal keren tussentijds, waarna de leerlingen van groep wisselden, 
- een paar lessen voor de eindtoets, om nog te kunnen herhalen of verdiepen. 
Eigenlijk moet je bij elke les kijken waar elke leerling staat en of hij herhaling nodig heeft, aldus een 
van de docenten. Een ander zegt dat een continu volgsysteem het beste zou zijn, zodat je steeds kunt 
zien hoe ver een leerling is en welke opgaven hij wel en niet begrepen heeft. Zie in dit verband ook 
het citaat onderaan de antwoorden bij vraag 7. 
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7d Welke rol heeft een (papieren) groepsplan ideaal gesproken bij gedifferentieerd lesgeven? 
Het idee van een groepsplan, het indelen van leerlingen in groepen en die groepen op maat lesgeven, 
meer of minder intensief begeleiden, is volgens de geïnterviewde docenten van groot belang bij 
gedifferentieerd lesgeven. Maar geen van hen heeft daadwerkelijk een groepsplan voor de klas op 
papier gezet met onderwijsbehoeften per groep of per leerling. Het is te veel werk. Een paar keer 
werd gezegd: het groepsplan zit in je hoofd. 
 
8 Zou je van jezelf kunnen zeggen dat je in het experiment, de gedifferentieerde lessen, meer dan 
voorheen oog had voor elke leerling? 
Iedereen zegt ‘ja’ op deze vraag. Drie docenten doen dat wat aarzelend. Twee van hen benadrukken 
dat ze altijd al oog voor alle leerlingen hebben, maar dat het project het weer meer op de agenda 
heeft gezet. Een derde vond dat hij door het groepsplan soms wat ‘machinaal’ aan het werk was en 
dat hij normaal gesproken iedereen intuïtief op het juiste niveau helpt. 
De anderen wijzen erop dat ze nu veel bewuster kijken naar welke hulp of aandacht een leerling 
nodig heeft, welke opgaven hij wel en niet aan kan. “Vooral de onzekere leerlingen zie je beter en je 
kunt ze eerder helpen.” 
Positief vinden deze docenten ook dat leerlingen meer initiatief nemen als er gedifferentieerd 
gewerkt wordt. Ze snappen het systeem en komen naar de docent toe met een vraag of om gemaakt 
werk te laten zien. “Het komt niet alleen van de docent, je doet het echt samen nu, het komt van 
twee kanten.” “Het contact dat je met de leerlingen hebt over hun manier van werken en over de 
leerstof is intenser (…) Het lijkt of je in dit soort lessen een betere band opbouwt met de leerlingen 
en er minder problemen zijn met het klassenmanagement.” 
 
9 Wat vind jij een geschikt moment om leerlingen definitief in te delen naar niveau (te 
determineren)? 
Zeven van de acht geïnterviewden zien allerlei kanten aan deze vraag en hun antwoorden zijn niet 
eenduidig. 
De meesten neigen naar ‘het einde van het tweede jaar’, of bij de overgang naar de bovenbouw, dus 
in havo en vwo aan het eind van het derde jaar. 
Een paar keer wordt genoemd dat het het beste is om het zo lang mogelijk open te houden, zelfs tot 
vlak voor het examen, want “elk jaar later maakt duidelijker wat een leerling aan zou kunnen.” 
Het lijkt een paar docenten ideaal als leerlingen hun vakken op verschillende niveaus kunnen volgen 
of zelfs op verschillende niveaus examen kunnen doen. 
Verder geeft men de volgende losse antwoorden: 
- bij wiskunde is in het tweede jaar het verschil tussen mavo- en havostof al heel groot, dus 
halverwege het tweede jaar zou je moeten determineren, 
- leerlingen worden nu in jaar 1 en 2 niet genoeg uitgedaagd, ze blijven sterk onder hun niveau, 
- ik heb gezien dat leerlingen in de tweede klas nog behoorlijk kunnen groeien, dat de eerste klas 
echt een overgangsjaar is, 
- tot 15 jaar iedereen bij elkaar is niet haalbaar, maar tot die tijd moet er wel ruimte zijn om te 
veranderen, dat moet in je schoolsysteem zitten, 
- ik ben geen voorstander van heel lang algemeen vormend onderwijs, vooral de vmbo-leerlingen zijn 
niet voor vanalles en nog wat gemotiveerd, 
- meer pragmatisch is het om te determineren aan het begin van de eerste, je hoeft dan niet steeds 
te speculeren over wat het wordt, 
- voor sommige leerlingen is het onrustig om steeds op wisselende niveaus te werken, 
- van sommige leerlingen weet je eerder wat ze aankunnen dan van anderen, maak dan voor de 
twijfelgevallen een mh-klas of een ‘havo-kansklas’. 
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10 Wil je nog iets zeggen over het project of over gedifferentieerd werken, wat niet aan de orde is 
geweest? 
De reacties op deze vraag lopen uiteen maar gaan hoofdzakelijk over een vervolg op het project. 
Een paar docenten zeggen graag een vervolg te willen zien binnen hun school en bieden aan collega’s 
te begeleiden. Zij hopen dat daar tijd voor beschikbaar wordt gesteld. 
Het werken in een werkgroep is een van de docenten goed bevallen, vanwege de gelegenheid die het 
geeft om ervaringen uit te wisselen, maar hij vindt nadrukkelijk dat ook de scholen nu aan de slag 
moeten. Tegen docenten voor wie het nieuw is zegt een ander: sta ervoor open, je kunt er een 
heleboel uit halen. 
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Bijlage 3 Observatieformulier gedifferentieerd werken 

Kijkwijzer - Observatie in de les - Differentiatie project 2012-2013 
Naam docent……………………………………………………  Datum…………………………………………. 
Naam observator……………………………………………. 

  

 +  - opmerkingen 

 
Doelen  

  1 De docent bespreekt de doelen met de leerlingen.  
  2 De docent evalueert de doelen van de les samen met de leerlingen.   
  3 De docent geeft uitleg aan de leerlingen over gedifferentieerd werken.  
  

 

Instructie  
  4 De instructies zijn duidelijk.  
  5 Groepen (verschillende leerlingen) krijgen verschillende instructie.  
  6 De docent geeft leerlingen individueel instructie.  
  

 

Groepen  
  7 De docent heeft met elke groep contact.   
  8 Wanneer de docent instructie geeft aan een groep, kunnen de overige 

leerlingen zelfstandig verder.   
  9 De ruimte is zo ingericht dat er gedifferentieerd gewerkt kan worden in 

niveaugroepen.   
  

 

Opdrachten/verwerking  
  10 Leerlingen krijgen verschillende opdrachten van de docent.  
  11 Leerlingen werken zelf verder aan verschillende taken.    

12 De docent loopt tijdens de verwerking door de groep.    

13 De snelheid waarmee een taak af moet zijn verschilt per (niveau)groep.  
  

 

Toets / Feedback  
  14 Leerlingen (of deel van de leerlingen) maken een diagnostische toets of 

krijgen een andere tussenevaluatie.  
  15 Een diagnostische toets of tussenevaluatie wordt besproken in de les.  
  16 De docent geeft feedback op de inhoud van het werk van leerlingen.    

17 De docent geeft feedback op het gedrag/werkhouding van leerlingen.    

 

(Interactie met) Leerlingen  
  18 De leerlingen weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn met een opdracht.  
  19 Leerlingen helpen elkaar met de stof.    

20 De docent laat leerlingen van hetzelfde niveau samenwerken.   
  21 De docent laat leerlingen van verschillende niveaus samenwerken.     

22 De docent overziet regelmatig de klas.    

23 De meeste leerlingen zijn gefocust. 
   24 Wat is de verhouding tussen klassikale les en niet klassikale les:    

 
Invullen percentage (bijv. 100%-0%; 50%-50%; 25%-75% etc.) 
    

25 Hoe is de lesopbouw van de les geweest, maak een keuze: 
   

 

Gezamenlijke start met groepsinstructie, zelfstandig werken aan 
verschillende taken en individuele begeleiding  

  

 

Gezamenlijke start met groepsinstructie, een groep zelfstandig werken, 
andere groep extra instructie. 
Gezamenlijke start, een groep gaat zelfstandig werken, andere groepen  
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krijgen instructie, daarvan gaat een deel daarna zelfstandig werken en een 
deel krijgt extra instructie. 

 

Andere lesopbouw, te weten: 
 
  

  26 Algemene opmerkingen: 
  

   
Kijkwijzer differentiatie - Instructie voor observatoren. 
 
Voor het project Differentiatie gaan jullie een docent observeren die mee doet aan dit project. 
Van belang bij de observatie is dat het gaat om observeerbaar gedrag, waarbij interpretatie beperkt 
is.  
Een van de doelen van deze observaties is om naderhand uitspraken te kunnen doen in hoeverre er 
gedifferentieerd lesgegeven is. Hierbij gaat het niet om een goed-fout classificatie. Daarnaast kunnen 
naderhand de gegevens van deze observaties naast de andere resultaten (zoals de vragenlijsten en 
toetsgegevens) gelegd worden, om op deze manier mogelijk zicht te krijgen op succesfactoren.  
De kijkwijzer is opgebouwd uit 23 observatiepunten verdeeld over 6 rubrieken. 
Elk observatiepunt kan beoordeeld worden met: 

- een + gedrag komt voor 

- een - gedrag komt niet voor 

- daarnaast is er ruimte voor opmerkingen en aanvullingen bij elk observatiepunt. 

De beoordeling + / - kan aangegeven worden in de hokjes achter ieder punt. 
Daarnaast worden er nog drie algemene vragen gesteld. Ten eerste een vraag over de verhouding 
klassikaal lesgeven t.o.v. niet klassikaal lesgeven. Geef hier een percentage aan. Ten tweede een 
algemene vraag over de globale lesopbouw. Maak hier een keuze uit de voorgeformuleerde 
antwoorden of geef zelf aan hoe de lesopbouw was. Ten derde is er ruimte voor algemene/andere 
opmerkingen over de les. 
 
Bij drie observatiepunten zijn er nog specifieke aandachtspunten: 
Punt 9: Geef bij opmerkingen aan hoe de ruimte gebruikt wordt in het gedifferentieerd werken. Bijv. 
busopstelling, tafelgroepen; schuiven van tafels; extra ruimte; gang etc. 
Punt 10: ‘Leerlingen krijgen verschillende opdrachten van de docent’. Hier gaat het om opdrachten 
die in deze les gegeven worden aan de leerlingen.  
Punt 11: ‘Leerlingen werken zelf verder aan verschillende taken’. Hier kan het gaan om taken die al 
eerder gegeven zijn, waarvan je dus ziet dat leerlingen aan verschillende taken werken (niet 
dezelfde). 
 
Lees de kijkwijzer van te voren goed door, zodat je weet naar welke punten je moet kijken. 
Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. Je kan ook bij Martien terecht met vragen. 
 
Judith Bekebrede 
Onderzoeker UvA 
j.i.bekebrede@uva.nl  
06-44808535 
 
Aanpassingen t.o.v. pilotjaar 2011-2012: 
In onderdeel instructie is een item weggehaald (nr 7). In het onderdeel groepen zijn 2 items 
weggehaald (nr 8 en 11) en 1 item is iets ingekort (nr 9).In het onderdeel toets/feedback zijn 2 items 
herformuleerd. In het onderdeel (interactie met) leerlingen zijn 2 items herformuleerd, en is 1 item 
vervangen. Tevens is er een vraag over verhouding klassikale-niet klassikale les toegevoegd.  

mailto:j.i.bekebrede@uva.nl
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Bijlage 4 Gemiddelde, standaarddeviatie en (Repeated Measures) Variantie analyse van de Experimentele en controle groep op de voor- en 
nameting, 2e projectjaar (2012-2013).  
Toets Experimentele groep Controle groep Rep Meas

1
 Effect size 

  voormeting Nameting  voormeting nameting   
 N M SD M SD N M SD M SD F η

2
p 

Metaal-Kracht 19 2.05 1.99 4.98 1.07 23 1.96 1.30 5.10 1.50 <1 
ns

 
156.38

**
 

<1 
ns

 

 
.80 
 

Veiligheid  22 3.62 .81 6.91 .88 20 3.04 .73 5.38 1.18 23.19
**

 
404.04

**
 

12.41
**

 

.37 

.91 

.23 
Veiligheid extra 22 2.24 .95 6.20 1.48 20 1.78 .44 3.44 1.60 34.15

**
 

168.52
**

 
28.45

**
 

.46 

.81 

.42 
Constructies  22 2.90 1.14 6.94 1.03 20 2.54 .86 4.94 1.36 28.93

**
 

352.45
**

 
22.95

**
 

.42 

.90 

.36 
Constructies extra 19 2.61 .73 5.70 1.60 19 2.01 .80 4.43 1.82 3.53 

ns
 

78.52
**

 
<1 

ns
 

.10 

.71 

Wiskunde  21 1.16 .36 1.87 1.47 22 1.23 .47 2.36 1.60 1.06 
ns

 
6.77

**
 

<1 
ns

 

.03 

.29 
 

Mens en Natuur 22 5.25 1.06 6.70 1.30 21 5.24 1.12 6.24 1.51 1.14 
ns

 
40.04

**
 

1.36 
ns 

.03 

.49 

.03 
Mens en Natuur extra 22 3.14 .60 3.82 .89 21 2.95 .64 3.32 .79 3.86

†
 

18.22
**

 
1.65 

ns
 

.09 

.31 

.04 
Organen en cellen 55 

2
 7.00 4.27 65.93 21.47 22 5.68 3.11 67.96 20.49 <1 

538.39
**

 
<1 

 
.88 

Ordening 55 
2
 10.89 6.57 65.11 20.15 22 13.18 6.40 61.68 21.61 <1 

435.05
**

 
<1 

 
.85 

Werkwoorspelling 24 54.02 16.31 56.67 17.17 21 53.81 20.32 63.43 19.29 1.55 
ns 

.04 
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5.20
*
 

1.68 
ns

 
.11 
.04 

Noot. Rep Meas = Repeated Measures manova,
*
 p < .05, 

**
 p < .01, 

†
p = .056, 

ns
 = niet significant 

 
1
 De eerste waarde is manova nameting. De tweede waarde is hoofdeffect van tijd, Greenhouse Geisser. De derde waarde is Interactie effect.   

2
 Er zijn twee experimentele klassen. 
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Bijlage 5 Gemiddelde, standaarddeviatie en (Repeated Measures) Variantie analyse van de Experimentele en controle groep op de voor- en 
nameting, 1e projectjaar (2011-2012).  
Toets Experimentele groep Controle groep Rep Meas

1
 Effect size 

  voormeting Nameting  voormeting nameting   
 N M SD M SD N M SD M SD F η

2
p 

Kracht 22 2.23 .69 6.79 1.41 17 2.61 .71 5.65 1.39 6.35
**

 
228.02.04

**
 

9.27
**

 

.15 

.86 

.20 
Kracht extra 22 2.70 .68 5.28 1.80 17 2.11 .64 3.47 1.04 13.55

**
 

68.30
**

 
6.53

*
 

.27 

.65 

.15 
Elektriciteit 22 2.25 .69 6.71 1.48 17 2.54 .62 5.61 1.75 4.53

*
 

209.64
**

 
8.61

**
 

.11 

.83 

.17 
Elektriciteit extra 19 1.39 .39 4.46 1.68 17 1.52 .38 3.70 1.62 2.05 

ns
 

110.63
**

 
4.90

*
 

.05 

.73 

.10 
Wiskunde  20 1.05 .11 2.47 1.67 23 1.25 .58 1.43 .75 7.36

*
 

16.25
**

 
9.83

**
 

.15 

.28 

.19 
Mens en Natuur 27 41.63 8.96 62.22 15.26 28 41.63 8.96 61.43 12.83 <1 

128.59
**

 
2.40 

ns 

 
.71 
.04 

Mens en Natuur extra 27 29.89 8.04 43.30 11.57 28 27.79 6.99 37.07 8.48 5.21
*
 

79.01
**

 
2.61 

ns
 

.09 

.60 

.05 
Organen en cellen m/h 21 7.86 6.61 63.05 20.06 20 10.20 5.40 66.35 14.46 <1 

473.221
**

 
<1 

 
.92 

Organen en cellen h/v 23  19.65 11.97 98.00 22.51 27 19.30 9.81 92.30 21.07 <1 
665.89

**
 

<1 

 
.93 

Noot. Rep Meas = Repeated Measures manova,
*
 p < .05, 

**
 p < .01, 

ns
 = niet significant 

 
1
 De eerste waarde is manova nameting. De tweede waarde is hoofdeffect van tijd, Greenhouse Geisser. De derde waarde is Interactie effect.   
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Bijlage 6 Resultaten leerlingvragenlijst 
Tabel 6a Gemiddelde, standaarddeviatie en Variantie analyse op de leerlingvragenlijst van de Experimentele en controle groep op de voor- en nameting, 2e 
projectjaar (2012-2013).  

Schaal Experimentele Controle zelfde docent Controle andere docent MANOVA1 Effect size 
 Voormeting 

(n = 164) 
Nameting 
(n = 187) 

Voormeting 
( n = 69) 

Nameting 
(n = 71) 

Voormeting 
(n = 41) 

Nameting 
( n = 67) 

  

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD F η2
p 

Self efficacy 30.14 4.67 29.49 5.61 29.32 4.60 29.30 4.84 29.59 5.41 29.35 4.18 <1  
Leertaakgerichtheid 29.12 5.37 28.49 4.89 28.61 4.73 27.55 4.54 27.66 5.73 26.00 4.92 4.77** a .08 
Toetsen & niveau 18.60 3.41 18.81 3.33 17.84 3.20 19.06 3.25 18.06 3.36 17.02 3.20 5.77 ** a, b .08 
LK-duidelijkheid 38.37 7.42 38.50 8.69 37.55 7.35 37.24 7.02 37.56 6.39 32.15 6.58 10.44 ** a, b .14 
LK-uitdaging & 
groepjes 

19.11 4.51 20.83 4.57 20.07 5.44 19.49 4.14 18.95 5.22 17.5 3.73 10.47 ** a .12 

Nameting-anders 
lesgeven 

  2.94 1.42   2.18 1.09   2.46 1.14 9.05** c .06 

Noot. LK = leerkracht, * p < .05, ** p < .01, ns = niet significant; 1 De Variantie-analyse is van het verschil op de Nameting; a significant verschil tussen 
experiment- controle andere docent; b significant verschil tussen controle zelfde docent- controle andere docent; c significant verschil tussen experiment-
controle zelfde docent. 
  
Tabel 6b Gemiddelde, standaarddeviatie en herhaalde meting variantie analyse op de leerlingvragenlijst van de experimentele en controlegroep , 2e 
projectjaar (2012-2013) 

Schaal Experimentele (n = 96) Controle (n = 47) MANOVA Effect Rep Meas Effect Rep Meas  Effect 
 Voormeting Nameting Voormeting Nameting Nameting size tijd size interactie size 
 M SD M SD M SD M SD F η2

p F1 η2
p F 1 η2

p 

Self efficacy 30.63 4.17 31.17 4.81 30.79 4.62 29.14 4.67 3.73† .04 1.26ns .01 4.9* .05 
Leertaakgerichtheid 29.58 5.23 29.18 4.75 28.62 5.34 26.04 4.66 13.92** .09 14.38** .09 7.61**  .05 
Toetsen & niveau 18.89 3.39 19.28 3.05 18.36 3.38 17.04 3.00 17.24** .11 2.01ns .01 6.93 ** .05 
LK-duidelijkheid 38.82 7.66 40.59 7.64 38.75 6.02 33.77 7.25 26.04** .16 6.24* .04 27.64 ** .16 
LK-uitdaging & 
groepjes 

19.59 4.25 21.46 4.33 20.21 5.30 18.43 3.76 16.83** .11 <1  20.52 ** .13 

Noot. LK = leerkracht, Rep Meas = variantie-analyse herhaalde metingen; * p < .05, ** p < .01, ns = niet significant; † p = .056; 1 Variantie analyse voor 
herhaalde metingen-Greenhouse-Geisser hoofdeffect van tijd en interactie-effect tussen experimentele en controle groep. 
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Tabel 6c Gemiddelde, standaarddeviatie en herhaalde meting variantie analyse op de leerlingvragenlijst van de experimentele groep onderscheid op relatief 
sterkere en relatief zwakkere leerlingen , 2e projectjaar (2012-2013) 

Schaal Exp-zwakkere leerlingen (n = 25) Exp-sterkere leerlingen (n = 43) MANOVA1 MANOVA1 Rep Meas1 Rep Meas1 
 Voormeting Nameting Voormeting Nameting Voormeting Nameting Tijd Interactie 
 M SD M SD M SD M SD F F F2 F2 

Self efficacy 30.20 3.88 28.93 4.86 30.67 4.56 32.11 4.50 <1 5.10* (.09) <1 3.35ns (.06) 
Leertaakgerichtheid 28.32 5.79 28.76 4.15 29.09 5.23 28.91 5.15 <1 <1 <1 <1 
Toetsen & niveau 17.12 3.43 18.92 3.49 19.86 3.29 19.49 3.13 10.62**(.14) <1 2.20ns (.03) 5.10*(.07) 
LK-duidelijkheid 35.08 8.77 37.68 6.85 41.00 7.15 42.09 7.95 9.15** (.12) 5.37*(.08) 5.21*(.07) <1 
LK-uitdaging & 
groepjes 

20.04 4.56 21.72 3.74 20.79 3.62 22.30 4.46 <1 <1 8.71**(.12) <1 

Noot. LK = leerkracht, Rep Meas = variantie-analyse herhaalde metingen; * p < .05, ** p < .01, ns = niet significant; 1Tussen haakjes staat de effect size, η2
p; 

2 Variantie analyse voor herhaalde metingen-Greenhouse-Geisser hoofdeffect van tijd en interactie-effect tussen sterkere en zwakkere leerlingen binnnen 
experimentele groep. 
 
 
Tabel 6d Gemiddelde, standaarddeviatie en Variantie analyse op de leerlingvragenlijst van de Experimentele en controle groep op de voor- en nameting, 2e 
projectjaar (2011-2012).  

Schaal Experimentele Controle zelfde docent Controle andere docent MANOVA1 Effect size 
2011-2012 Voormeting 

(n = 138) 
Nameting 
(n = 119) 

Voormeting 
( n = 128) 

Nameting 
(n = 75) 

Voormeting 
(n = 49) 

Nameting 
(ontbreekt) 

  

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD F η2
p 

Self efficacy 29.75 4.60 28.80 6.45 27.96 5.65 29.30 4.39       
Leertaakgerichtheid 28.77 5.04 28.40 5.77 27.35 4.95 28.28 5.00 30.53 4.86   <1  
Toetsen & niveau 18.30 3.32 18.14 3.99 17.48 3.61 17.36 2.99 19.18 3.35   2.13 ns .01 
LK-duidelijkheid 38.32 7.07 37.78 8.74 35.55 7.67 38.08 6.76 40.04 6.46   <1  
LK-uitdaging & 
groepjes 

19.42 3.97 20.25 5.15 18.69 3.90 19.49 3.35 19.47 4.04   1.28ns .07 

Nameting-anders 
lesgeven 

  2.81 1.29   2.19 1.04     12.05** .06 

Noot. LK = leerkracht, * p < .05, ** p < .01, ns = niet significant; 1 De Variantie-analyse is van het verschil op de Nameting; a significant verschil tussen 
experiment- controle andere docent; b significant verschil tussen controle zelfde docent- controle andere docent. 
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Bijlage 7 Resultaten docentenvragenlijst 
 
Tabel 7a Gemiddeldes, standaard deviaties, bereik en Mann-Whitney U-Test op de docentenvragenlijst, 2e projectjaar 2012-2013 

Bekwaamheid  Experimentele docenten Controle docenten Mann-Whitney 1 
(max score) Voormeting (n =9) Nameting (n =9) Voormeting (n =4) Nameting (n =3)   
 M SD bereik M SD bereik M SD bereik M SD bereik U Z 

Leerling 
betrokkenheid (40) 

27.00 2.50 23-31 27.11 3.33 21-32 27.00 6.58 20-34 27.00 4.36 24-32 18.00 
12.50 

.00ns 
-.19 ns 

Klassenmanagement 
(40) 

28.89 3.52 22-33 29.79 5.02 21-37 31.25 2.62 29-35 27.67 4.51 23-32 12.00 
9.50 

-.93 ns 
-.74 ns 

Instructie-
strategieën (40) 

27.89 3.18 24-33 28.44 2.83 23-33 27.50 4.12 24-32 26.67 3.06 24-30 15.00 
8.50 

-.47 ns 
-.93 ns 

‘ in de les’ (65) 38.67 8.32 29-56 42.11 7.96 29-53 40.05 6.81 35-49 37.33 5.69 31-42 15.00 
8.00 

-.46 ns 
-1.03 ns 

Uitleg en 
werkvormen (50) 

32.38 4.50 27-38 32.78 3.03 28-38 37.50 2.38 34-39 31.00 1.00 30-32 4.00 
7.00 

-2.06* 
-1.21 ns 

Noot. * p < .05; ns niet significant; 1 de eerste waarde is de voormeting, de tweede waarde is de nameting 
 
Tabel 7b Gemiddeldes, standaard deviaties, bereik en Mann-Whitney U-Test op de docentenvragenlijst, 1e projectjaar 2011-2012 

Bekwaamheid  Experimentele docenten Controle docenten Mann-Whitney 1 
(max score) Voormeting (n = 6) Nameting (n =7) Voormeting (n = 4) Nameting (n = 2)   
 M SD bereik M SD bereik M SD bereik M SD bereik U Z 

Leerling 
betrokkenheid (40) 

27.00 4.00 24-33 28.29 2.56 24-31 28.00 5.03 21-33 23.00 2.83 21-25 10.50 
1.00 

-.33 ns 
-1.77 ns 

Klassenmanagement 
(40) 

31.17 2.86 28-36 28.71 3.54 24-32 30.25 4.99 25-37 33.50 7.78 28-39 10.00 
4.00 

-.43 ns 
-.87 ns 

Instructie-
strategieën (40) 

27.17 2.71 23-30 27.86 3.29 23-33 28.50 5.20 21-32 28.50 3.54 26-31 8.00 
6.00 

-.87 ns 
-.29 ns 

‘ in de les’ (65) 38.33 4.46 31-45 42.71 7.14 32-53 37.00 7.02 30-44 40.50 3.54 38-43 11.00 
5.00 

-.22 ns 
-.59 ns 

Uitleg en 
werkvormen (50) 

32.17 2.32 29-35 33.57 4.20 28-39 32.00 5.48 28-40 31.50 .71 31-32 8.50 
4.50 

-.75 ns 
-.74 ns 

Noot. ns niet significant; 1 de eerste waarde is de voormeting, de tweede waarde is de nameting 
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Bijlage 8 Resultaten Observaties van de Kijkwijzer 
 

 
Doelen  +  - opmerkingen 

1 De docent bespreekt de doelen met de leerlingen. 2 5 
 2 De docent evalueert de doelen van de les samen met de leerlingen.  2 5  
 3 De docent geeft uitleg aan de leerlingen over gedifferentieerd werken. 6 1 
 

 

Instructie  
  4 De instructies zijn duidelijk. 6 1 

 5 Groepen (verschillende leerlingen) krijgen verschillende instructie. 6 1 
 6 De docent geeft leerlingen individueel instructie. 7 0 
 

 

Groepen  
  7 De docent heeft met elke groep contact.  6 1 

 8 Wanneer de docent instructie geeft aan een groep, kunnen de overige 
leerlingen zelfstandig verder.  6 1 

 9 De ruimte is zo ingericht dat er gedifferentieerd gewerkt kan worden in 
niveaugroepen.  7 0 

 

 

Opdrachten/verwerking  
  10 Leerlingen krijgen verschillende opdrachten van de docent. 4 3 

 11 Leerlingen werken zelf verder aan verschillende taken. 4 3  

12 De docent loopt tijdens de verwerking door de groep. 7 0  

13 De snelheid waarmee een taak af moet zijn verschilt per (niveau)groep. 0 7 
 

 

Toets / Feedback  
  14 Leerlingen (of deel van de leerlingen) maken een diagnostische toets of 

krijgen een andere tussenevaluatie. 1 6 
 15 Een diagnostische toets of tussenevaluatie wordt besproken in de les. 0 7 
 16 De docent geeft feedback op de inhoud van het werk van leerlingen. 7 0  

17 De docent geeft feedback op het gedrag/werkhouding van leerlingen. 7 0  

 

(Interactie met) Leerlingen  
  18 De leerlingen weten wat ze moeten doen als ze klaar zijn met een opdracht. 5 2 

 19 Leerlingen helpen elkaar met de stof. 5 2  

20 De docent laat leerlingen van hetzelfde niveau samenwerken.  7 0 
 21 De docent laat leerlingen van verschillende niveaus samenwerken.  1 6  

22 De docent overziet regelmatig de klas. 6 1  

23 De meeste leerlingen zijn gefocust. 6 1 
 24 Wat is de verhouding tussen klassikale les en niet klassikale les:    

 
Invullen percentage (bijv. 100%-0%; 50%-50%; 25%-75% etc.) 
2x 0-100; 1x 1-99; 2x 5-95; 1x 15-85; 1x 25-75     

25 Hoe is de lesopbouw van de les geweest, maak een keuze: 
   

 

-meteen tweetallen, enkeling zelfstandig; 
-meteen tweetallen en een grotere groep; 
-gezamenlijke start met groepsinstructie, zelfstandig werken aan dezelfde taken, individuele begeleiding; 
-gezamenlijke start, een groep gaat zelfstandig werken, andere groepen krijgen instructie, daarna iedereen 
zelfstandig werken in groepjes, deel krijgt extra instructie; 
-gezamenlijke start, werken in groepjes, daarna klassikale terugkoppeling met presentaties 
-gezamenlijke start, zelfstandig werken aan verschillende taken en individuele begeleiding; 
- zelfstandig werken aan verschillende taken en individuele begeleiding. 

 


