
DISP-VO 
De DISP-VO (Differentiated Instruction from Student’s Perspective – Voortgezet Onderwijs) is een 
vragenlijst voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Met deze vragenlijst kun je zicht krijgen op de 
vraag: sluit mijn onderwijs écht aan op wat leerlingen nodig hebben en wordt iedere leerling 
uitgedaagd? 
 
De vragenlijst bestaat uit 18 vragen die betrekking hebben op de vijf principes van differentiatie: 
werk doelgericht, monitor voortdurend, daag uit, stem af en stimuleer zelfregulatie. 
 
Leerlingen kunnen bij iedere vraag kiezen voor ‘helemaal niet mee eens’, ‘niet mee eens’, ‘mee eens’ 
of ‘helemaal mee eens’. Bij een aantal vragen kunnen leerlingen ook ‘niet van toepassing’ 
aankruisen, omdat ze bijvoorbeeld alles snapten, of tijdens de les nog niet klaar waren met de 
sommen. Tot slot geven ze bij de laatste vraag aan in hoeverre ze de opdrachten die ze moesten 
maken (te) makkelijk of juist (te) moeilijk vonden. 
 
Afname 
Let op! Om te zorgen dat leerlingen zich volledig vrij en veilig voelen om eerlijk antwoord te geven, is 
het aan te raden dat de docent die de les heeft gegeven niet in de klas aanwezig is bij de afname. 
Laat de vragenlijst bijvoorbeeld afnemen door een collega. Ook voor de invoer van de antwoorden 
geldt dat invoer bij voorkeur wordt gedaan door een ander dan de docent die de les heeft gegeven. 
 
Tip! Ruil van klas, neem de vragenlijst af bij elkaars groep en voer deze antwoorden voor elkaar in. 

• De leerlingvragenlijst wordt afgenomen direct na de les. 
• Lees vooraf gezamenlijk de korte instructie op de voorkant/eerste pagina. Benadruk dat er 

geen goed of fout is en dat het erom gaat dat leerlingen invullen wat zij zelf vinden.  
• Lees bij voorkeur alle vragen voor. 

 
Invoer 
Voer de antwoorden van de leerlingen in, in het Excelbestand op het tabblad ‘invoerblad’. 

 
Helemaal niet mee eens  = 1 
Niet mee eens    = 2 
Mee eens    = 3 
Helemaal mee eens   = 4 
 
Heeft een leerling de ‘niet van toepassing'-
optie aangekruist? Voer dan een ‘5’ in. 
 
Voor vraag 18 geldt: 
Veel te makkelijk   = 1 
Een beetje te makkelijk  = 2 
Precies goed    = 3 
Een beetje te moeilijk   = 4 
Veel te moeilijk    = 5 
 



Analyse 

 
Op het tabblad ‘Rapportage’ verschijnt de rapportage, je vindt hierin de gemiddelde score per vraag 
en ook het gemiddelde per principe. Ook zie je wat leerlingen van de opdrachten vonden: (veel te) 
makkelijk, of juist (te) moeilijk? 
Wat valt je op? Scoor je op specifieke vragen of principes (veel) hoger of lager dan je had verwacht? 
Om te bepalen of je je leerlingen voldoende uitdaagt kijk je daarnaast naar de vraag over de 
moeilijkheidsgraad. Als veel leerlingen aangeven dat zij de opdrachten (veel te) makkelijk vonden, 
kun je je afvragen of je je leerlingen wel voldoende uitdaagt. 
 
Tip! Bespreek de uitkomsten met je leerlingen en overleg hoe en waar je bepaalde dingen beter of 
anders zou kunnen doen. Uit onderzoek blijkt dat het bespreken van leerlingfeedback met de 
leerlingen tot meer verbetering van docentgedrag leidt dan wanneer docenten deze feedback 
niet met hun leerlingen bespreken. 
 


