
Inspiratiesessie 
“Differentiëren op school- en bestuursniveau”

De inspiratiesessie start om 20.10 uur



Welkom!

• Vragen? Stel ze in de chat! Na afloop bespreken
• Technical Host: Hannah Bijlsma 



We willen allemaal ons onderwijs zo optimaal mogelijk 
afstemmen op verschillen

“Bij ons op school is voor ieder kind een plek 
en kan ieder kind stralen.” 

We sluiten zo goed mogelijk aan bij de wensen 
en behoeften van kinderen



Complexiteitsfactoren bij  differentiëren

Lesinhoud
Leerling-
gegevens

Ondersteuning 
methode

Samenstelling 
van de groep

Ondersteuning 
door de school



Factoren op school- en bestuursniveau

• Gezamenlijke visie op omgaan met verschillen
• Faciliteren
• Doorgaande lijnen  & schoolafspraken
• Inzetten op professionalisering van leraren (formeel & 

informeel)



Visie?

• Wat staat er in jullie schoolgids over omgaan met verschillen?
• Hoe interpreteren verschillende teamleden deze informatie?
• Zitten jullie op één lijn?
• Hoe neem je starters en nieuwe leerkrachten binnen de school 

mee in deze visie? 

• Verschillen mogen er zijn, maar dan moet je je daar wel van 
bewust zijn

• Hoe beïnvloeden verschillen het handelen van teamleden?



Faciliteren 

• Faciliteren in tijd en ruimte
• voor het gesprek over differentiëren 
• kijken bij elkaar 
• blok/periode voorbereiding
• …

• Faciliteer in een beredeneerd aanbod, materialen, …

• Houd het ‘in het vizier’ en ‘op de agenda’



Doorgaande lijn & schoolafspraken

• Zorg voor samenhang binnen de school / binnen het bestuur
• Hoe zetten we methode X of Y in?
• Hoe organiseren we de overdracht?
• Spreken we dezelfde (reken)taal?
• Hoe werken we aan automatiseringsdoelen?
• Hoe begeleiden we de plusleerlingen?
• Welke plusmaterialen zijn aanwezig in de school en hoe zetten we die 

in? 
• Hoe werken we aan aanvullende remediëringsdoelen? 
• Hoe stimuleren we zelfregulatie bij leerlingen? 
• Hoe organiseren we collegiale consultatie? 



Leraren professionaliseren op het gebied van 
differentiatie



Ga naar www.menti.com en vul  de code in: 27 08 12 1

Hoe worden starters en meer ervaren 
leraren in jouw organisatie begeleid bij 

differentiëren? 

http://www.menti.com/


Differentiëren… best lastig 

• Startende leraren voelen zich onvoldoende voorbereid voor het 
vormgeven van differentiëren in de praktijk (Inspectie van het 
Onderwijs, 2015, Safar et al., 2020) 

• Ook meer ervaren leraren vinden differentiëren lastig (Smeets 
et al., 2015, Inspectie van het Onderwijs, 2015)



Differentiëren is best lastig (2)

• Differentiëren is een ‘hogere orde’ 
vaardigheid 

• Minder makkelijk te verbeteren dan 
basisvaardigheden 

(Van der Grift et al, 2018)



Drie moeilijkheden bij leren differentiëren

1. Differentiëren is een samenspel van attitude, kennis en 
vaardigheden 

2. Veel aspecten van differentiëren zijn niet direct observeerbaar
(mentale modellen, impliciete kennis, doordachte keuzes)

3. In je eentje is het lastig inschatten waar je behoefte aan hebt 
(Dunning-Kruger Effect: hoe minder je weet, hoe meer je jezelf 
overschat) 



Voorkom gefragmenteerde professionalisering



For teachers, learning occurs in many different 
aspects of practice, including their classrooms, 

their school communities, and professional 
development courses or workshops. It can 
occur in a brief hallway conversation with a 

colleague, or after school when counseling a 
troubled child

(Borko, 2004, p4)



Onderzoek bij 300 leraren

• Contact met collega’s bevordert de ontwikkeling 
van differentiëren

• Leerkrachten zien elkaar vooral als belangrijke 
sparringpartner voor de fases binnen de les

• Support van de intern begeleider wordt ervaren 
als bevorderend voor de fases buiten de les (het 
in kaart brengen van onderwijsbehoeften, het 
stellen van doelen, en het evalueren)



Ga in gesprek

• Breng je team in kaart: hoe staat iedereen ervoor? Wie is waar sterk in? 
Wie heeft waar moeite mee? Kunnen we elkaar versterken?

• Deel ervaringen: welke strategieën heb je gebruikt? Hoe heb je 
gemonitord? 

• Werk samen: analyseer en evalueer de prestaties van leerlingen samen, 
zoek naar verklaringen vanuit verschillende perspectieven

• Vraag advies: waar loop je tegenaan? Wat zou je anders willen doen? 
• Evalueer: Wat werkte wel en wat niet? Waarom? Wat neem je mee 

voor de volgende keer? 
• Kijk met elkaar mee: probeer regelmatig elkaars lessen te observeren 

en ga hierna met elkaar in gesprek 



ADAPT

• Assessing Differentiation in All Phases of Teaching



Wat is ADAPT?

• Instrument om differentiatievaardigheden van leraren PO bij 
rekenen meten.

• Lesobservatie + interview + documentenanalyse



Ontwikkeling van ADAPT (1)

1. Review van bestaande instrumenten
2. Ontwikkeling ADAPT op basis van CTA

• 5 onderliggende principes van differentiëren
• 4 fases van differentiëren meten  interview nodig

Assessing Differentiation in All Phases of Teaching
• 3 B’s (beredeneerd, bewust, betekenisvol)  interview nodig

 Combinatie lesobservatie, interview en documentenanalyse



Ontwikkeling van ADAPT (2)

3. Focusgroepen
4. Pilot bij 17 leerkrachten
5. Onderzoek bij 35 leerkrachten en 3 beoordelaars
6. Lopend onderzoek bij 86 leerkrachten en 4-5 beoordelaars



ADAPT
• 4 fases



ADAPT
• 4 fases
• 23 indicatoren



ADAPT
• 23 indicatoren
• 4 fases
• 5 principes



Algemene uitleg 
over de indicator



Omschrijving score 
(4-puntsschaal). 

Nieuwe 
toevoeging 

aangegeven in 
rood. 



Extra toelichting 
indien nodig



Voorbeelden 



Professionalisering (1)

Alleen
• Lezen instrument/volgen van de training
• Zelf-assessment

Ik ben tot het inzicht gekomen dat er meer bij differentiatie komt 
kijken dan wij op de Pabo leren. De indicatoren hebben mij nu al heel 
veel inzicht geboden in mijn eigen ontwikkelpunten betreffende 
differentiëren. Je gaat automatisch kritisch naar je eigen handelen 
kijken. Wanneer vind jij zelf iets voldoende en wanneer niet?
Myrthe, Pabo student



Professionalisering (2)

In tweetallen/kleine groep
• Leraren onderling die aan de hand van het instrument het gesprek 

aangaan over differentiatie
• Begeleiding van 3e of 4e jaar studenten/startende leerkrachten

De collega’s kunnen een les bij elkaar observeren en het interview afnemen. Door 
dit met beide collega’s en de intern begeleider na te bespreken, kan je komen tot 
één of enkele aandachtspunten, die de betreffende collega wil verbeteren. (…)
Door collega’s bij elkaar te laten observeren, wordt er dubbelop geleerd, de collega 
die de les geeft, maar ook de collega die observeert pakt hier veel uit op en zal dit 
proberen toe te passen in zijn eigen groep.
Petra, intern begeleider



Professionalisering (3)

In tweetallen/kleine groep
• Leraren onderling die aan de hand van het instrument het gesprek 

aangaan over differentiatie
• Begeleiding van interne begeleider

De intern begeleider kan lessen observeren en de interviews 
afnemen (+ leerlingvragenlijst) om individuele leerkrachten te 
begeleiden óf om een schoolbrede aanpak te bepalen om de 
leerkrachtvaardigheden te verbeteren
Petra, intern begeleider



Professionalisering (4)

Team
• Gesprek aangaan over (visie op) differentiatie
• Schoolbrede aanpak bepalen om leerkrachtvaardigheden op het 

gebied van differentiatie te verbeteren 
• Trainingtraining met ADAPT + individuele feedback met ADAPT

Tevens kan het instrument als gespreksleidraad voor 
zorgcoordinators/directieleden en leerkrachten dienen om 
kritisch naar het differentiëren te kijken en zo nodig te 
verbeteren in de praktijk.
Alma, intern begeleider



Ga naar www.menti.com en vul  de code in: 27 08 12 1

Welke mogelijkheden zie jij 
voor het inzetten van ADAPT in 

de praktijk?

http://www.menti.com/


Professionalisering & schoolafspraken: 

• Bewust: wat vinden wij als 
team belangrijk?

• Beredeneerd: wat hebben we 
nodig?

• Betekenisvol: wat ga je gericht 
doen? 



Bedankt voor jullie aandacht! Vragen?

• t.keuning@kpz.nl

mailto:t.keuning@kpz.nl


Afsluiting
De plenaire afsluiting start om 21.00 uur
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