Professionele leergemeenschappen in combinatie
met traditionelere professionaliseringsactiviteiten
(cursussen, workshops, studiedagen, etc)
Content
Product
Proces
Flipping the Classroom

Fase 3c Welke strategieën en
technieken zijn er om met de
verschillen om te gaan?

ICT
Extrinsieke aanleidingen

Kennistoetsen vooraf
Diagnostische toetsen, quizzen, etc. tijdens
Drieslag: feed-up, feedback, feed forward

Fase 1a Waarom diﬀerentiëren?

Fase 3b Voorwaardelijk:
Formatieve evaluatie, datagebruik,
vormen van summatieve evaluatie

Intrinsieke motivaties

Learning analytics

De leerling centraal
Fase 1b Begripsbepaling

Interesse

Personaliseren
Individualiseren

Motivatie

Inclusief onderwijs

Leertempo

Diﬀerentiatie is de onderwijskundige oplossing
voor het omgaan met verschillen in het onderwijs
(Bosker, 2005)

Abstractievermogen
Instructiebehoefte

Diﬀerentiëren is het bewust, doelgericht
aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd
of leerstof binnen een (heterogene) groep of klas
leerlingen, op basis van onder andere hun
prestaties (Berben en Tesseling , 2014)

Vermogen tot / behoefte aan sociale interactie

Vindingrijkheid

Fase 3a Om welke verschillen gaat
het? (willekeurige volgorde)

Doorzettingsvermogen

Fase 1c Deﬁnities en kenmerken

Interne Diﬀerentiatie

Culturele achtergrond / familie en thuis
Geslacht

In a diﬀerentiated classroom, the teacher
proactively plans and carries out vaned
approaches to content, process and product in
anticipation of and response to student
diﬀerences in readiness, interest, and learning
needs. (Tomlinson, 2005)
Leraren moeten juist verschillen benadrukken,
omdat ze de eigenheid, talenten, leerstijl en
behoeftes van leerlingen respecteren (Simons
1995)

Rijpheid / mate van volwassenheid
Emotionele intelligentie
Special needs
Beheersing executieve functies

Vertel eens wat je niet weet van
deze leerling (ondervrager)
Vertel eens wat je al weet van deze
leerling (ondervrager)

Heeft u twee kinderen of meer?
Vergelijkt u ze eens met elkaar, zijn er
verschillen? Leren ze nou ook op
dezelfde manier?

Omgaan met verschillen

Voorkennis / referentiekader

Overtuigingen over zichzelf en leren
(attributiekenmerken, mindset)

De inspectie en het
waarderingskader

Fase 1d Convergente en
divergente diﬀerentiaties

Meer aﬂeren dan aanleren

De keuze leidt tot grote
verschillen in technieken
en strategieën v.w.b.
realisatie in de klas

De observator luistert en spoort
denkkaders op, in beide gevallen

Convergent: dezelfde
doelen, maar niet dezelfde
route er naar toe
Divergent: eigen doelen (dus
verschillend), verschillende
resultaten, verschillende
routes
Convergente diﬀerentiatie

Perspectiefwisseling
Beperkende patronen opsporen en aﬂeren

Paradigmashift vereist,
transformatief leren vereist

Vervangende patronen aanleren

Gedragspsychologie

BHV-model
Hoofddoelstelling bij lange na niet bereikt

Fase 2 Hoe kunnen de blokkades
weggenomen worden?

De rol van de docent verandert, schuift
op van bron van kennis naar ‘lezer’ en
coach/begeleider van leerlingen

De deur gaat dicht, er zitten dertig leerlingen
die gebrekkig gemotiveerd zijn en alles met
en van je willen behalve braaf luisteren en
leren. Wat gebeurt er op dat moment met je?

Remember the Mavo Project

Paradigmashift vereist,
transformatief leren vereist

Historische beperkingen
Wat zijn de blokkaders die er voor zorgen dat
diﬀerentiatie zo moeilijk is te realiseren?

Aard praktijkkennis
Attributiekenmerken
Docententrauma

Docententrauma
Aard praktijkkennis

‘Oud’ referentiekader, kopiëren van eigen
docentengedrag
Zie Hattie, Dweck , etc

Attributiekenmerken
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