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Welke scholen zijn hier samen?



De meeste leerlingen maken dezelfde opdracht. Sommige 
leerlingen kun je uitdagen met complexere opdrachten of 
met meer zelfstandigheid of eigen inbreng./ product 
(complexiteit)& mate van sturing
Combiklassen basis/kader vergen dit./niveau’s. Daarnaast 
is de afstemming op onderwijsbehoefte van leerlingen 
groot punt van aandacht./leervoorkeuren
Leerlingen maken veelal dezelfde opdracht / product
Differentiatie zit bij ons nog in de kinderschoenen.
We hebben standaard lesbrieven in magister geplaatst. Hoe 
kan ik met ICT vaardigheden differentiëren?/
vaardigheden
Wat bedoelen jullie met differentiëren? / definitie 
Onvoldoende zicht er op./onderzoek
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Activiteiten Differentiatie



Programma
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Tijd Inhoud

15.30 u. Welkom, doelen
Inleiding Differentiatie 
Muriël Daal; Onderwijsadviseur LVV

15.50 u. • Onderzoek Vakcolleges: 
Groepsgewijs en Systematisch differentiëren 
binnen 3 Vakcolleges Techniek 
• Opdracht differentiatie in subgroepen

16.50 u. Vooruitblik volgende kennisdeling en evaluatie
17.00 u. Afsluiting 



Knoppen MS Teams & spelregels

Bij veel achtergrond geluid: zet microfoon uit aub. 
Chat functie gebruiken voor antwoorden en notities.  
‘Handje’ bij een vraag.
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Doelen

• Informeren, inspireren & uitwisselen differentiatie 
• Inzicht in stappenplan onderzoek  
•Delen van ervaring & tips 

•Horizon verbreden, netwerken &  co-creëren 
• Samen plezier hebben!
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Inventariseren differentiatie per school

• Vraag: hoe differentieer je 
binnen jouw lessen? 

• Antwoord in de chat!
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Bij differentiatie gaat het om het systematisch en 
doelgericht: 

• Rekening houden met verschillen tussen (groepen van) 
leerlingen (docent is sturend in aanbieden van …. (bijv. 
opdrachten, begeleiding, etc) 

& 

• Ruimte geven aan verschillen tussen (groepen) 
leerlingen (de leerling kan zelf kiezen uit  verschillende ….. 
(bijv. Thema’s, opdrachten, ) 

Dit alles met het oog op het grootst mogelijke leerrendement 
van elke leerling.

Differentiatie; een definitie  
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Divergente en Convergente differentiatie
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Onderzoeksvraag: 
Op welke wijze kunnen docenten  
T&V op systematische wijze  
differentiëren naar subgroepen  
zodat zij tegemoet kunnen komen  
aan de verschillen tussen hun  
leerlingen? (2015/2016)

Onderzoek Differentiatie bij 3 Vakcolleges
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Onderzoek 3 Vakcolleges Techniek
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Toelichting stappenplan onderzoek

Vraag: Welke stappen 
zou je willen 
oppakken? 
Noteer je antwoord in 
de chat en voor jezelf. 
In subgroepen gaan we 
nl. hiermee verder.
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Voorbeeld stap 4 / Onderzoek
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(1) Observatielijst lessen Techniek
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(2) Observatielessen
Techniek



Doelen
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Differentiatie
Fasencirkel VC
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Differentiatie in:

• Instructie 
• Proces (verschillende werkvormen) 
• Product (verschillen in producten) 

• Uitvoering (vorm, materiaal, complexiteit) 
• Vaardigheid (technisch/ICT/samenwerken) 
• Evaluatie (tussenevaluatie, monitoren)



18

Beginsituatie / mogelijke werkvormen

Beginsituatie • Woordweb (kennis ophalen)
• Eén woord
• 2 waarheden en 1 leugen
• De 1 minuut spreekbeurt
• Actualiteit in de les
• Vreemde voorwerpen
• Denken, delen uitwisselen
• Verhalen bij bewegende beelden
• Een interview met …
• Wat ging hieraan vooraf en hoe gaat het 

verder?
• Nakijkcaroussel

ICT-tools inzetten voor differentiëren: zie website schoolmakers.be

https://www.schoolmakers.be/blog/verschillen_in_ondersteuningsnoden/
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Werken in subgroepen; speel de vraag door!

• Indeling in 2 breakout rooms 
• Inventarisatie van de  stappen (1 t/m 5) van het 

onderzoek Techniek. 
• Per subgroep uitwisselen:  

• Welke vragen/opmerkingen/tips per stap? 
• Vragen worden doorgespeeld naar de andere leden 

van de subgroep. 
• De begeleider inventariseert en rondt af na 30 minuten.
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•Online kennisdeling 13 april van        
15.30 t/m 17.00 (onderwerp volgt) 

• Algemene leden vergadering 16 mei      
van 16.00 uur-19.00 uur

Vooruitblik
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Relevante Bronnen

• Differentiëren in alle vakken; 101 werkvormen en tips voor het voortgezet 
onderwijs. Johan Keijzer, Det van Gils, Karen Verheggen, 2018 

• Differentiëren is te leren! Omgaan met verschillen in het vo en mbo. 
Meike Berben 2018 

• https://hetvakcollege.nl/wp-content/uploads/2021/03/20170331-
Onderzoek-Systematisch-en-groepsgewijs-differentieren-in-TV.pdf 

• ICT-tools inzetten voor differentiëren: zie website schoolmakers.be

https://hetvakcollege.nl/wp-content/uploads/2021/03/20170331-Onderzoek-Systematisch-en-groepsgewijs-differentieren-in-TV.pdf
https://hetvakcollege.nl/wp-content/uploads/2021/03/20170331-Onderzoek-Systematisch-en-groepsgewijs-differentieren-in-TV.pdf
https://www.schoolmakers.be/blog/verschillen_in_ondersteuningsnoden/


•Noteer je antwoord in de chat; alvast bedankt!
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Schrijf een tweet 
over de 

praktische 
toepassing van 

deze online 
sessie 
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© Landelijke vereniging van vakcolleges

Contact

Meer informatie? www.hetvakcollege.nl 

Onderwijsadviseur 
Muriël Daal  
E-mail: mmdaal@hetvakcollege.nl 
Mob. 06-20950115 

Coördinator en onderwijsadviseur: 
Ineke Veerkamp 
E-mail: iveerkamp@hetvakcollege.nl 
Mob. 06-28666100
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