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INLEIDING 

Je bent goed op weg met de leerlingen van je klas, maar je merkt dat een aantal van hen niet 

meekunnen en dat je ze aan het verliezen bent. Daarnaast merk je, dat je voor een aantal 

leerlingen niet snel genoeg kan gaan. Zij zitten je non-stop op de hielen en   vinden het te 

gemakkelijk, dreigen zich te vervelen,… Leerlingen verschillen van elkaar. 

 

Verschillen tussen leerlingen zijn een realiteit die lesgeven boeiend en gevarieerd maken. We 

gaan ervan uit dat, om het maximale uit alle leerlingen te halen differentiatie nodig is. We 

hanteren didactische werkvormen op maat van elke leerling in elke Vlaamse klas. 

De maatschappij is democratisch, pluriform en multicultureel, waarbij het onderwijs de plicht 

heeft leerlingen voor te bereiden om hierin te functioneren. In het onderwijs blijkt diversiteit 

(of superdiversiteit als je wil) een vast gegeven. Verschillen tussen leerlingen zijn regel, 

eerder dan uitzondering (Struyven K. e.a., 2013). 

In deze cursus reiken we mogelijke onderwijskundige oplossingen aan en komen zo uit bij 

differentiatie. We leren gepaste differentiatieactiviteiten realiseren op school en in de klas. 

 

Om grondig en efficiënt te differentiëren is het wel noodzakelijk dat we van elke leerling een 

duidelijk beeld hebben van zijn capaciteiten, interesses, niveau van beheersing van 

leerinhouden. Een goede opvolging (of evaluatie als je wil) kan ons hierbij helpen. In een 

tweede deel verdiepen we ons in de wereld van ‘evaluatie’.  Wel moeten we in het achterhoofd 

houden dat we in de praktijk eerst een duidelijk beeld van onze klas moeten hebben (door een 

brede evaluatie), vooraleer we juist en degelijk ‘op maat van elk kind’ kunnen gaan werken. 
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DIDACTISCHE INFO

Zie studiegids.

Deze vind je:

Op https://bamaflexweb.kdg.be/BMFUIDetailxOLOD.aspx?a=106277&b=1&c=1

in de bibliotheek.

Leerdoelen

Evaluatie

Omwille van de maatregelen rond COVID19 wordt het scholenbezoek dit jaar 

vervangen door een online-versie.  Meer info via Canvas en tijdens de lessen.
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Leerresultaten

Voorlopig tijdpad en leerinhouden

Een tijdpad kunnen we in deze onvoorspelbare tijden (COVID19) jammer genoeg 

niet geven.  Wegens de maatregelen zal het lesrooster er anders uitzien.  Deze 

recente info kan je op de canvascursus vinden.
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Werkvormen

Ook hier houden we omwille van COVID19 in academiejaar 21-22 rekening met 

momenten waarop we eventueel moeten ‘schakelen’ naar online, deels online,…  

We namen voor dit academiejaar reeds de beslissing om niet in kleine klasgroepen 

te werken maar dit olod zal in aula doorlopen worden. Dit beperkt natuurlijk onze 

mogelijkheden op vlak van groeperingswijzen, bordwerk en werkvormen.

INFO VOOR STUDENTEN MET EEN EXAMENCONTRACT

Een student met examencontract mag geen onderwijsactiviteiten bijwonen. Hij legt alleen 

examen af. 

De student heeft toegang tot Canvas en vindt informatie over zijn opleidingsonderdelen in de 

ECTS-fiches (in de studiegids). Daarnaast maakt hij zich in een e-mail naar de lector/docent 

bekend als examencontractstudent. 

In diezelfde mail mag de student ook aanvullende informatie vragen over de inhoud van het 

opleidingsonderdeel en het examen. Hij heeft recht op één antwoord op deze mail.
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DEEL 1 DIFFERENTIËREN OP MAAT VAN HET KIND

Differentiëren is een erg belangrijk concept dat voldoende aandacht moet krijgen om van een 

krachtige leeromgeving te spreken.

Natuurlijk zijn we het begrip ‘krachtige leeromgeving’ al tegengekomen in het verleden, en 

zeker in de opleiding voor onderwijzer?  Even opfrissen.

   Wat weten we nog over een krachtige leeromgeving?

Doorheen de jaren zijn er verschillende pedagogen gepasseerd die op zoek gingen naar een 

allesomvattende definitie van een krachtige leeromgeving.  Gelukkig zijn er voldoende 

naslagwerken om de theoretische én praktische betekenis duidelijker te krijgen.  

Wij hanteren onderstaande definitie.  Hierop is dan ook ons model van de Krachtige 

Leeromgeving opgebouwd. 
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1 HET LEERSTOFJAARKLASSENSYSTEEM & ANDERE KADERS

Het leerstofjaarklassensysteem

Het huidige onderwijssysteem hier in Vlaanderen is tot op dit moment veelal nog gebaseerd op

en georganiseerd volgens het leerstofjaarklassensysteem (LSJKS).

Het mag duidelijk zijn dat de leerstof centraal staat. Die leerstof, geselecteerd in functie van

het ‘gemiddelde kind’, dient binnen een welbepaalde tijd door alle leerlingen doorgewerkt te

zijn. En meestal nog voor elk kind op eenzelfde wijze.

Definitie leerstofjaarklassensysteem

Omdat we er geen al te negatieve karikatuur van willen maken, starten we dan ook met een 

aantal positieve zaken van het LSJKS.

1. De eenvoudige structuur. Het LSJKS is helder en duidelijk, ook voor buitenstaanders,

makkelijk te plannen. Vervolgens is er geen sociale discriminatie door bv. achtergrond.

Gelijkheid van onderwijskansen is dus mogelijk.

2. Sociale vaardigheden in een beschermende omgeving.  Een jaarklas heeft ook het voordeel

voor de leerlingen dat ze elkaar echt leren kennen, ze worden sociaal vaardiger door samen te

leven en te werken.

3. Goede basis om te individualiseren.  Dergelijke organisatie zorgt ervoor dat verschillende

initiatieven om het onderwijs te individualiseren makkelijk in te voegen zijn.

Wanneer we de echte school binnentreden, botsen we daarentegen toch al snel op de 

diversiteit van de huidige populatie.  Het klassikaal werken heeft anno 2019 zijn grenzen 

bereikt.

Ten eerste zien we ook grote nadelen van het leerstofjaarklassensysteem.

1. Deze manier van werken zet een (prestatie)druk op zowel de leerlingen als op de

leerkrachten. De leerlingen moeten op een welbepaald tijdstip bewijzen dat ze de leerstof

beheersen. Iedereen krijgt hiervoor dezelfde tijd en middelen ter beschikking. De leerkrachten

moeten de leerstof tegen dat tijdstip ‘gezien’ hebben.
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Gevolgen zijn o.m. achterblijvers, zittenblijvers, drop-outs, enz. Verder wordt de relatie

leerkracht-leerling hierdoor sterk beïnvloed (weinig of geen samenwerkingsgevoel, erg

sturende leiding, ...).

Het LSJKS groepeert de leerlingen per leeftijd, differentieert dus eigenlijk naar leeftijd. Er

wordt immers gewerkt met homogene jaarklassen. Toch is er een grote nood aan het meer

inspelen op de verschillen tussen leerlingen.   En binnen het LSJKS is het moeilijk(er) om 

rekening te houden met de inter- en intra-individuele verschillen tussen leerlingen.

Individualiseren door differentiatie

Tegenover het LSJKS staat, zoals gezegd, een eis die alle vernieuwingspogingen en 

aanbevelingen tot verbetering van het onderwijsresultaat van reeds tientallen jaren terug 

gemeen hebben, nl. individualisering van het onderwijs.

Antonio maar ook Katrien vertonen duidelijk een taalachterstand in vergelijking met hun klasgenootjes in 
het eerste leerjaar. Nadalia is sinds gisteren nieuw in ons land en in onze klas. Ze spreekt geen Nederlands 
en ook geen Engels of Frans.
Britt is motorisch (fijne en grove motoriek) veel zwakker. Met Cindy is er dagelijks een probleem; soms 
weent ze de hele tijd, steeds afgeleid, ze valt soms in slaap, vaak heeft ze geen boekentas en dus ook 
geen turnkledij, zwemkledij of boterhammen bij.
Youssef is 9 jaar en wil vooral weten hoe mensen vroeger leefden, Stef is ook 9 jaar en wil alles weten 
over vliegtuigen en piloten.
Na 5 minuten zijn sommige kinderen al klaar met de opdracht en andere zijn nog niet in de helft.
Sommige kinderen werken graag alleen en andere kiezen daar bijna nooit voor.  Inge neemt graag de 
leiding in een groepje, Charlie voert liever de bevelen uit.  Dieter kan makkelijk zelfstandig werken, Ann-
Astrid is dan weer zeer snel afgeleid. Mohammad volgt een individueel traject (IAC).  Dat staat lijnrecht 
tegenover Frederik, Annelies en Koen die erg sterk zijn en voor wiskunde bijvoorbeeld zelfs de instructie 
niet meer moeten meevolgen.

Kinderen verschillen van elkaar en dat mag ook. Daarom zal hun begin- en eindpunt, hun 

leertraject ook verschillen. Niet alle leerlingen kunnen op hetzelfde ogenblik, op dezelfde 

leeftijd, in dezelfde tijd en op dezelfde manier hetzelfde. De school (en de leerkracht) wordt 

uitgedaagd om rekening te houden met de verschillen en haar aanbod aan te passen aan de 

behoeften en de mogelijkheden van de leerlingen, om te individualiseren.

Onder individualiseren verstaan we onderwijs dat de individuele verscheidenheid van de 

leerlingen daadwerkelijk erkent en tot uitgangspunt neemt in de organisatie van het 

onderwijs.

Door individualisering trachten we ieder kind te geven waar het recht op heeft en van geen 

kind te verlangen wat het niet aankan. Het doel is de maximale ontwikkeling, de vorming, 

van elk kind in het bijzonder en dit binnen zijn door de natuur gegeven  grenzen. Dit houdt in 

dat men de individuele verschillen tussen de leerlingen respecteert.
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Deze verschillen situeren zich op verscheidene gebieden : leeftijd, geslacht, cognitieve 

begaafdheid, ontwikkelingsniveau, interesse, werktempo, sociale vaardigheden, emotionele 

beleving, mogelijkheid tot zelfsturing, motivatie, leerstijl, .... 

Al deze factoren worden beïnvloed door de verschillende relaties waarin de leerling leeft, 

zoals de relatie leerkracht-leerling, leerling-leerling, school-thuis, .... 

  

Individualiseren doen we door te differentiëren. Bij gedifferentieerd onderwijs wordt 

ingespeeld op alle verschillen, niet alleen de cognitieve/intellectuele.  “Differentiëren is het 

bewust en gericht nemen van maatregelen waarbij de leerkracht rekening houdt met de 

verschillen tussen leerlingen.”  (Bouwman A., Hogeboom B. & Loman E., 2018) 

 

Met andere woorden : door te differentiëren geven we elke leerling het zijne! 

 

Differentiatie is onderdeel van het dagelijks onderwijs en behoort tot de basisdidactiek van 

elke leerkracht. Je gebruikt de verschillen die er zijn bij de leerlingen zodat de leerling er 

beter van wordt. Werken met die verschillen en inspelen op de groeimogelijkheden van de 

leerlingen doet leerkansen ontstaan (Bouwman A., Hogeboom B. & Loman E., 2018). 

Differentiatie is op deze manier een deel van je professioneel handelen als leerkracht en je 

kijk op differentiatie is verbonden met je visie op onderwijs. 

 

Differentiëren is dus vooral een beroepshouding van de leraar. Het zit verweven in de 

dagdagelijkse praktijk van een leerkracht die zijn of haar les zo goed mogelijk afstemt op de 

verschillende noden en voorkeuren van de leerlingen. Dat proces start al bij de voorbereiding 

van de les. De leerkracht denkt na over de doelen en de beginsituatie,   over welke leerlingen 

moeilijkheden zouden kunnen ondervinden, over hoe elke leerling voldoende aansluiting kan 

vinden bij de les en maximaal tot leren komt. Dat proces loopt ook door tijdens de les. Er 

wordt verder gewerkt vanuit het standpunt van de leerling. De leerkracht observeert, speelt 

in op wat er gebeurt bij de leerling, geeft feedback en begeleidt. De leerkracht zoekt de juiste 

manier om dit te doen en grijpt daarvoor terug naar verschillende werkvormen en 

technieken. In de cursus bespreken we ook een heel aantal van die verschillende 

differentiatiemodellen. Het zijn slechts hulpmiddelen. 

Differentiatie op zich is een basishouding, vervat in het denken van de leerkracht. 

 

 

 


