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Als je als leraar geen hoge verwachtingen hebt van al je leerlingen dan pakt
diﬀerentiatie meestal niet goed uit. Het
draait dus niet alleen om techniek!
Als leraar ben je altijd gericht op de
ontwikkelingskansen van leerlingen.
Maar je helpt ook leerlingen en ouders
zich te richten op waar de kansen op
groei liggen, bijvoorbeeld in een
rapport.

OP BASIS VAN


Als je goed wilt diﬀerentiëren dan moet
je ook nadenken over de leerdoelen en
de structuur daarvan in termen van
volgorde en niveau. De lesmethode is
niet altijd even bruikbaar.


 

Succeservaringen zijn de bakermat
van diﬀerentiatie. Sluit daarom zo veel
als mogelijk aan bij waar leerlingen
staan door formatief te handelen.
Maar houd het ook uitdagend.



Vergroot de betrokkenheid van
leerlingen door ruimte te maken voor
hun interesses. Bijvoorbeeld door
open-einde-opdrachten in te zetten.

GEBASEERD OP How to Diﬀerentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms VAN CAROL ANN TOMLISON (2019)

 

 

De informatie die leerlingen
voorgeschoteld krijgen om bepaalde
leerdoelen te halen kan verschillen.

Leerlingen laten op verschillende
manieren zien wat ze kennen en
kunnen. De een maakt over een
onderwerp een posterpresentatie,
de ander een podcast, etc.





Het proces waarin leerlingen
informatie tot zich nemen. Denk hier
aan verlengde instructie, meer of
andere opdrachten, of een grotere
mate van zelfstandigheid.
Iedere leerling heeft een andere
benadering nodig. De behoefte aan
complimenten, aandacht, sturing,
of gesprekjes kan van leerling tot
leerling verschillen.

GELEID DOOR 5 PRINCIPES
 
 

Een veilige omgeving met oog voor
de kwaliteiten van de leerling.
Leerlingen vormen een leergemeenschap.

  
  



  

Een duidelijke organisatie in de les
met daarin veel structuur, regelmaat
en verantwoordelijkheid voor de
leerling.

 


 
    

Het curriculum is samenhangend
opgebouwd, bijvoorbeeld rondom
grote ideeën, en op basis van
kennis, vaardigheden en ervaringen. Toetsing doet hier recht aan en
vormt ook de basis van beslissingen.

Rekening houden met wat
leerlingen aankunnen en waar
hun vervolgstap ligt. Bied
voldoende gepaste ondersteuning.

Informatie verzamelen over waar
leerlingen staan om daar een
volgende stap op te baseren.

