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Inleiding
Als je in het onderwijs werkzaam bent, kom je vroeg of laat in aanraking met de
term differentiatie. Iedere leerling leert op zijn of haar manier, in zijn of haar tempo.
Als docent is het zaak de juiste omstandigheden te creëren voor iedere leerling. Op
mijn huidige werkplek, een middelbare school in Nederland, is veel aandacht voor de
individuele leerlingen. Van Diest et al. (2003) beschrijft in een werkgroepdocument
over de oprichting van de school de volgende twee doelstellingen:
“De nieuwe school in (…) streeft de volgende doelen na:
(…)
Leerlingen in staat stellen de leerstof op hun eigen niveau en in hun eigen
tempo te verwerken en klassikale lessen, zittenblijvers of huiswerk te
vermijden;
Leerlingen op een persoonlijke manier individueel begeleiden met oog voor
hun sociaal-emotionele ontwikkeling.” (Van Diest et al., 2003, p. 6)
In het onderwijsconcept van deze vernieuwingsschool zijn leerlingen
verantwoordelijk voor hun eigen leren. Zij worden gestimuleerd keuzes te maken in
het belang van hun eigen leerproces. De leerlingen werken het grootste deel van de
tijd zelfstandig of in groepjes aan opdrachten in het leerhuis. Dit is een grote ruimte
met verschillende soorten werkplekken. Er kunnen maximaal vier klassen tegelijk in
het leerhuis terecht. De docenten zijn aanwezig voor vragen en coachen de
leerlingen. Zo wordt de ideale omgeving gecreëerd voor differentiatie, ten gunste
van de leerlingen.
In deze context heeft het onderzoek plaatsgevonden. In dit verslag anonimiseer ik
de gegevens van de school. Dat geldt ook voor de gegevens van de respondenten.
Dit is van tevoren aan de respondenten gecommuniceerd, voordat ze aan het
onderzoek deelnamen.
Er is veel onderzoek gedaan naar wat schoolleiders en docenten vinden van
differentiatie; hoe zij dit aanpakken en ervaren. Definities van het begrip zijn
allemaal vanuit hun perspectief opgesteld. Maar in de literatuur die ik heb gezien,
lees ik niets terug over hoe de leerlingen differentiatie ervaren. Zitten zij eigenlijk
wel te wachten op bijvoorbeeld gedifferentieerde opdrachten en verschillen in
tempo? Het verbaasde me oprecht dat nergens het leerlingperspectief onderzocht is.
Het gaat tenslotte om de leerlingen. En om hun leerprestaties. Als docent moet je je
leerlingen serieus nemen. Als onderzoeker pleit ik daar dus ook voor. Ik wil hen een
stem geven in het discours rond differentiatie. De volgspot gaat op de leerlingen.
Ik hoop met mijn onderzoek bij te dragen aan de puzzel die differentiëren is. Want
veel docenten geven aan dit lastig te vinden. Een tweede reden voor dit onderzoek is
mijn eigen ontwikkeling als docent, zeker nu op deze school. Differentiatie is een
belangrijk begrip en ik wil er meer van weten. Door dit onderzoek te doen, vergroot
ik mijn kennis op dit gebied. Daarnaast ben ik benieuwd naar de resultaten.
Ook voor de school zelf kan dit onderzoek relevante informatie opleveren.
Differentiatie is één van de fundamenten van de school, maar ervaren leerlingen dat
ook zo? En daarbij, als je als school weet wat leerlingen zouden willen op het gebied
van differentiatie, dan kun je je plannen daar ook beter op afstemmen.
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Maar eerst: wat zegt de theorie dan precies over differentiatie in het onderwijs?

Theoretisch kader
Differentiatie in het onderwijs: hoe om te gaan met verschillen tussen leerlingen? Uit
de literatuur blijkt dat de meningen over wat differentiatie nu precies is, nogal
verdeeld zijn. Gaat het erom de achterstandsleerlingen aan te laten sluiten bij de
rest van de klas? Of ga je er sowieso van uit dat leerlingen onderling verschillen, en
pas je daar je onderwijs op aan? Blok heeft in 2004 een begripsanalyse gemaakt van
het begrip adaptief onderwijs. Dat is volgens Blok een specifieke vorm van
differentiatie, die zich afspeelt binnen één en dezelfde klas, onder
verantwoordelijkheid van één leraar of duo van leraren. (Blok, 2004)
Hij beschrijft hoe het begrip adaptief onderwijs wordt gebruikt in verschillende
contexten: wetenschap, beleid en praktijk. Hij richt zich daarbij op het
basisonderwijs. In alle contexten wordt een andere definitie gebruikt, en zelfs
binnen een context, doemen verschillen in interpretatie op. Blok komt in zijn artikel
tot de volgende definitie: “Adaptief onderwijs is het doelbewust afstemmen van de
onderwijsleersituatie op verschillen tussen leerlingen in dezelfde leergroep.” (Blok
2004, p. 10) Hij maakt hierin onderscheid tussen doelstellingen, instructie,
verwerking, leertijd, normeringen en de pedagogische benaderingswijze. (Blok 2004)
Bovenstaande sluit aan bij de definitie van differentiëren in het onderwijs van De
Koning: “Het doen ontstaan van verschillen tussen delen (b.v. scholen, afdelingen,
klassen, subgroepen, individuele leerlingen) van een onderwijssysteem (b.v.
nationaal schoolwezen, scholengemeenschap, afdeling, klas) ten aanzien van één of
meerdere aspecten (b.v. doelstellingen, leertijd, instructie-methoden.)” (De Koning
1973, p. 3). Differentiatie binnen één leergroep noemt hij interne differentiatie. De
verschillen tussen leerlingen worden opgevangen door leerstofinhouden en
onderwijsmethoden binnen de heterogene groepen te variëren. Hij stelt dat hierbij
twee doelen van belang zijn: 1) de minimum doelstelling: het gemeenschappelijke
doel dat alle leerlingen dienen te bereiken in een bepaalde periode. 2) Het
differentiële doel: het persoonlijke doel per leerling dat in een periode bereikt moet
worden (De Koning,1973)
Waslander (2007) onderzocht op 17 Nederlandse middelbare scholen hoe ze omgaan
met het diversity-efficiency dilemma. Ze analyseerde geschreven materiaal over de
school (statistieken, aantallen leerlingen et cetera), bezocht de school en interviewde
de rector en/of projectmanager. Zo kreeg ze een beeld van hoe op deze scholen
wordt gedifferentieerd, gebaseerd dus op de schoolleiders. Niet op degenen die
ermee aan de slag moeten, de docenten.
Waslander (2007) onderscheidt in haar onderzoek zes dimensies van differentiatie:
1. Doel: hebben alle leerlingen een gelijk doel, of verschilt dat?
2. Inhoud: kunnen leerlingen kiezen in wat ze leren? Of is dat voor iedereen
gelijk?
3. Tempo: moeten alle leerlingen het werk af hebben binnen dezelfde tijd?
4. Lesmateriaal: werkt iedere leerling met hetzelfde materiaal? Of werkt de ene
met een boek en de andere bijvoorbeeld met een laptop?
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5. Lesactiviteit: zijn alle leerlingen betrokken bij dezelfde activiteit op hetzelfde
moment? Of niet? Hier valt ook instructie onder.
6. Rooster: is de tijd strak ingepland, of hebben leerlingen vrijheid om hun tijd
in te delen?
Akos (2007) onderzocht ook differentiatie op scholen. Volgens hem begint
differentiatie bij het bepalen van de beginsituatie van iedere leerling door de docent.
Deze moet kijken naar:
readiness: de huidige kennis van een leerling m.b.t. bepaalde leerstof.
Interest: waar wordt een leerling enthousiast van? Motivatie stimuleert het
leren.
Learning profile: hoe een leerling leert.
Als een docent de beginsituatie heeft vastgesteld, kan hij op de volgende punten
differentiëren:
1. inhoud: dat wat een leerling moet leren,
2. proces: hoe een leerling omgaat met de lesstof en deze tot zich neemt,
3. product: de manier waarop de opgedane kennis wordt geuit door de leerling.
Op deze drie punten kan worden gedifferentieerd naar readiness, interest en
learning profile. (Akos, 2007)
In hun PGO Beleid & Differentiatie: boter bij de vis? onderzochten G. Haarbosch, K.J.
Kieviet & J.J.J. Schenkels (2012) met behulp van een vragenlijst hoe docenten in de
praktijk omgaan met differentiatie. Zij baseren zich voor operationalisatie van het
begrip differentiatie op Waslander (2007) en Akos (2007).
Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat er veel overeenkomst is in hoe het begrip
differentiatie gedefinieerd wordt. Maar iedere onderzoeker legt andere accenten.
De zes dimensies van Waslander komen voor een groot deel overeen met de definitie
van adaptief onderwijs van Blok en die van interne differentiatie van De Koning. Ook
zij noemen doelstelling, leertijd, instructie en verwerking. Maar Blok voegt
normering en pedagogische benaderingswijze toe, als punt waarop gedifferentieerd
kan worden. In zijn artikel worden deze begrippen echter niet geoperationaliseerd.
In dit onderzoek versta ik onder differentiatie op normering:
rekening houden met de ontwikkeling van de individuele leerlingen, in de
normering. Per leerling kan bijvoorbeeld een leerdoel worden vastgesteld, waarop de
normering wordt aangepast.
Onder differentiatie op pedagogische benaderingswijze versta ik:
rekening houden met het individu van de leerling in de benaderingswijze.
Als we tot slot naar Akos kijken, benoemt hij expliciet het verschil tussen inhoud,
product en proces. Inhoud en product komen bij de anderen terug. Proces, hoe een
leerling leert, de leerstijl, voegt hij toe. Als ik deze zaken op een rij zet, dan zou een
school / docent kunnen differentiëren op:
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-

Doel: hebben alle leerlingen een gelijk doel in een les of aantal lessen? Of
verschilt dat?
Inhoud: kunnen leerlingen kiezen in wat ze leren? Of is dat voor iedereen
gelijk?
Tempo: moeten alle leerlingen het werk af hebben binnen dezelfde tijd?
Lesmateriaal: werkt iedere leerling met hetzelfde materiaal? Of werkt de ene
met een boek en de andere bijvoorbeeld met een laptop?
Lesactiviteit: zijn alle leerlingen betrokken bij dezelfde activiteit op hetzelfde
moment? Of niet? Hier valt ook instructie onder.
Rooster: is de tijd strak ingepland? Of hebben leerlingen vrijheid om hun tijd
in te delen?
Normering: wordt de normering afgestemd op de individuele leerling?
Pedagogische benaderingswijze: houdt de docent in zijn benadering rekening
met het individu?
Leerstijl: wordt onderscheid gemaakt in hoe leerlingen leren? Nadruk op het
leerproces.

Opvallend in deze literatuurstudie is dat er wel degelijk veel onderzoek gedaan is /
wordt naar vormen van differentiatie; naar hoe schoolleiders hiermee omgaan en
hoe docenten er mee werken of zouden moeten werken. Maar vanuit het perspectief
van de leerlingen heb ik geen informatie kunnen vinden.

Hoofdvraag
Op basis van het bovenstaande kom ik tot de volgende onderzoeksvraag:
Hoe kijken leerlingen uit de bovenbouw van een vernieuwingsschool aan tegen
differentiatie?

Deelvragen
-

Welke vormen van differentiatie ervaren leerlingen in hun lespraktijk?
Ervaren de leerlingen verschil in aanpak tussen docenten in differentiatie?
Wat betekent differentiatie voor deze leerlingen in hun lespraktijk?
Wat zouden de leerlingen in de ideale onderwijssituatie aan differentiatie
willen zien en ervaren?

Ik hoop nieuwe informatie te presenteren, waarmee het begrip differentiatie nog
scherper gedefinieerd wordt, vanuit leerlingperspectief, op een school waar
differentiëren belangrijk is. Hiermee hoop ik een bijdrage te leveren aan de
definitiebepaling.
De zaken waarop kan worden gedifferentieerd, uit de literatuurstudie, zijn de
variabelen in dit onderzoek:
Doel
Inhoud
Tempo
Lesmateriaal
Lesactiviteit
Rooster
Normering
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-

Pedagogische benaderingswijze
Leerstijl

Het zijn de aanknopingspunten om met leerlingen in gesprek te gaan over
differentiatie.

Verwachtingen / hypothesen
Aangezien de bewuste school een vernieuwingsschool is, met een aantal
doelstellingen die op aandacht voor differentiatie wijzen, verwachtte ik dat de school
hierop in speelt. En dat leerlingen differentiatie in hun dagelijkse praktijk tegen
komen. Ik verwachtte dan ook dat ze dit zullen benoemen. Of iedere variabele aan
bod zou komen, kon ik niet voorspellen. Ook niet of ze zelf nieuwe variabelen
zouden aandragen.
Ik verwachtte wel dat leerlingen, als ze erover aan het denken worden gezet, een
beeld kunnen schetsen van differentiatie. Ik verwacht ook dat ze daar een mening
over hebben. En dat ze een idee hebben van wat ze wel en niet prettig vinden. De
leerlingen op deze school worden erg gestimuleerd te reflecteren op hun eigen werk
en hun eigen leerproces. Ze zijn gewend na te denken over dit soort zaken en daar
woorden aan te geven. Daarom denk ik dat ik, door me op hen te richten, een
antwoord op mijn hoofd-, en deelvragen krijg.
In het volgende hoofdstuk beschrijf ik hoe ik dit onderzoek heb aangepakt.

Methode
Omdat dit onderzoek een explorerend karakter heeft, waren interviews de juiste
methode om informatie te verzamelen. Ik heb dit onderzoek uitgevoerd door middel
van topic interviews met drie groepen van twee leerlingen. Ik was aan tijd gebonden,
daardoor kon ik slechts drie duo-interviews volledig verwerken. Ik denk wel dat ik
daarmee genoeg informatie heb verzameld, om een zinvol antwoord op mijn hoofd-,
en deelvragen te geven.
Bij een topic interview ligt het onderwerp vast. Maar de bevragingsmethode is open.
(Baarda, 2009, p. 234). Het onderwerp is natuurlijk differentiatie. Ik wilde de
leerlingen zo veel mogelijk vrij laten praten over het begrip differentiatie, los van
hoe het begrip in het theoretisch kader vorm heeft.
In dit hoofdstuk beschrijf ik achtereenvolgens de deelnemers, de opzet van de
interviews, en hoe ik de verzamelde gegevens vervolgens heb geanalyseerd.

Deelnemers
Ik heb me voor dit onderzoek beperkt tot bovenbouwleerlingen. Omdat zij al even
ervaring hebben op school, zullen zij goed in staat zullen zijn te reflecteren op hun
onderwijspraktijk. Ik heb, in overleg met mijn teamleider, gekozen voor een mix van
leerlingen die vanaf het begin hier op school zitten en leerlingen die later in hun
schoolcarrière naar deze vernieuwingsschool zijn gekomen. Zo heb ik vanuit
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verschillende perspectieven reactie gekregen. Daarbij heb ik gekozen voor leerlingen
die zich redelijk makkelijk verbaal kunnen uiten:
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent
Respondent

A, 15 jaar, 4 VWO, sinds 2009 op school.
B, 15 jaar, 4 VWO, sinds 2011 op school.
C 16 jaar, 4 HAVO, sinds 2009 op school.
D, 15 jaar, 4 VWO, sinds 2010 op school.
E, 17 jaar, 5 VWO, sinds 2007 op school.
F, 17 jaar, 5 VWO, sinds 2011 op school.

Respondenten A, B en D zaten in dezelfde klas. Dat geldt ook voor respondent E en
F. De ouders / verzorgers hebben schriftelijk toestemming gegeven voor deelname
aan dit onderzoek.

Opzet
In een rustige ruimte ging ik in gesprek met de respondenten. Ik leidde het interview
in, zonder te verklappen waar het over zou gaan. Ik wilde ze ten slotte zo min
mogelijk beïnvloeden. Ik startte met een korte vraag over verschillen tussen
leerlingen.
Om het gesprek richting te geven legde ik de leerlingen acht stellingen en een
filmfragment voor. Deze stellingen zijn gekoppeld aan de variabelen in het
onderzoek. De stellingen zijn zo geformuleerd, dat de stelling de ene keer positief
over differentiatie gaat en de andere keer juist negatief. Ook wordt het begrip
differentiatie niet expliciet genoemd, om de respondenten niet te veel te sturen in
hun reactie. Ik heb de volgende stellingen voorgelegd:
Variabele
doel
inhoud
lesmateriaal
lesactiviteit
rooster
tempo
normering
pedagogisch
leerstijl

Stelling
Als ik een nieuwe opdracht krijg van een docent, dan is het doel voor
iedere leerling gelijk. Bijvoorbeeld: een bepaald schrijfniveau halen.
Bij de meeste vakken kan ik zelf de inhoud van de opdracht bepalen.
http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/1293001
Fragment uit documentaire Avond van het onderwijs, 1 oktober 2012:
vanaf 23:10 - 24.28: je ziet dat een docent leerlingen laat kiezen uit
verschillend lesmateriaal.
Tijdens de les voer ik dezelfde activiteiten uit als mijn klasgenoten.
Als ik aangeef dat ik ’s ochtends beter werk dan ’s middags, wordt
mijn rooster aangepast.
Bij een opdracht kan ik zelf mijn werktempo bepalen.
Ik ben op de hoogte hoe een docent mijn werk beoordeelt.
Alle docenten op school zijn rechtvaardig.
Mijn docenten weten welke leerstijl bij mij past en daar houden ze
rekening mee.

Tabel 1: stellingen voor de interviews

Ik vroeg de respondenten te reageren op de stellingen en erover in gesprek te gaan:
ben je het eens met de stelling of juist niet? Herken je jezelf of jouw situatie in de
stelling of juist niet? Zou de stelling goed of juist niet goed voor het onderwijs zijn?
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Tijdens het gesprek stelde ik verder alleen vragen om hun eigen inbreng te
verduidelijken. Als we alles hadden besproken, beëindigde ik het interview.
Ik nam de interviews op, zodat ik ze kon terug luisteren en uitschrijven.

Analysemethode
Nadat ik de interviews heb afgenomen, heb ik ze uitgeschreven. Vervolgens heb ik
de uitspraken gelabeld op basis van de deelvragen in het onderzoek:
zeggen respondenten iets over een variabele van differentiatie in hun eigen
schoolpraktijk?
Komt dat altijd, soms of nooit voor bij hun docenten?
Vinden ze dat juist positief of negatief?
Doen respondenten uitspraken of een variabele van differentiatie goed is
voor de ideale schoolpraktijk of juist niet?
Benoemen respondenten andere zaken, een variabele die niet in de theorie
voorkomt? Wat vinden ze daarvan en is dat goed of juist niet goed voor de
ideale schoolpraktijk?
Na het labelen heb ik het aantal uitspraken per label geteld, om uit te vinden hoe de
meningen zijn verdeeld. Door het tellen van het aantal uitspraken, ontstond er soms
een hoger of juist lager totaal dan respondenten. Het kon namelijk voorkomen dat
een respondent meerdere of geen uitspraken doet. Vervolgens heb ik beschreven
wat die meningen dan zijn. Dit is mijn aanpak om in kaart te brengen hoe leerlingen
aankijken tegen differentiatie.

Resultaten
Uitspraken van respondenten per variabele
Differentiatie op doel kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
3
Bij sommige docenten
4
Nee
3
Differentiatie op doel is goed
Ja
11
Nee
0
Tabel 2: differentiatie op doel

De meningen van de respondenten zijn verdeeld. Degenen die “ja” hebben
geantwoord op of ze het tegenkomen, beschrijven dat een docent ze bijvoorbeeld
extra werk geeft, om meer te oefenen of omdat het gewenste niveau al is gehaald.
Daarmee wordt volgens hen het lesdoel verlegd ten opzichte van andere leerlingen.
In de ideale situatie, zoals de respondenten het zien, is differentiëren op doel goed.
Van alle uitspraken wordt elf keer gezegd dat het goed zou zijn als er op doel wordt
gedifferentieerd. De respondenten menen dat iedere leerling een eigen leerdoel
heeft, zoals respondent D: “Ik denk dat iedereen een soort van eigen doel heeft. Als
bijvoorbeeld vorige keer je feedback waarschijnlijk heel anders geweest is, dat de een zegt:
‘er moet meer een verhaallijn inkomen’ bij de ander: ‘ja je spelling is heel fout’ en dan is voor
de ene waarschijnlijk het doel: ‘nou ik wil nu echt een mooi stuk met geen spellingfouten’ en
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voor de ander meer juist ik wil een lopend verhaal krijgen. Dus misschien is de opdracht wel
hetzelfde, maar het doel kan denk ik wel anders zijn.”

Voor de respondenten moet het leerdoel per individu voorop staan. Twee
respondenten benadrukken hierbij wel dat ze vinden dat het uiteindelijke niveau dat
iemand moet halen, gelijk moet zijn: iedereen die een havo diploma krijgt, moet
tenslotte aan dezelfde minimale eisen voldoen.
Differentiatie op inhoud kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
2
Bij sommige docenten
4
Nee
3
Differentiatie op inhoud is goed
Ja
6
Nee
1
Tabel 3: differentiatie op inhoud

	
  
De inhoud van de uitspraken verklaart hier veel: bij de exacte vakken wordt volgens
de respondenten niet gedifferentieerd op lesinhoud. Iedereen moet dezelfde
opgaven maken. Wel is er ruimte voor verdieping. Bij andere vakken zijn er vaak
richtlijnen, waarbinnen je als leerling de vrijheid hebt om je eigen inhoud te bepalen,
maar dit verschilt per docent. Vaak bepaalt deze zelf al heel erg de inhoud en is
deze dus voor iedereen gelijk. De twee positieve reacties gaan over de talen en
geschiedenis, daar wordt meer keuzevrijheid in inhoud ervaren.
De respondenten zijn duidelijk over de ideale situatie: differentiatie op lesinhoud is
goed. Zo kun je je eigen nieuwsgierigheid triggeren en leer je meer volgens
respondent F. Sommigen vinden dat dit vooral in de bovenbouw ruimte moet krijgen.
Een respondent vindt dat iedereen dezelfde inhoud moet verwerken. Zij noemt juist
de SE’s en het Centraal examen als belangrijkste factor: daar moet je je op
voorbereiden, en dan is het volgens haar niet zo zinvol als je bijvoorbeeld
keuzevrijheid in inhoud krijgt. De docent moet in ieder geval bewaken dat het juiste
geleerd wordt. De eisen waaraan de opdracht moet voldoen moet wel heel duidelijk
zijn.
Differentiatie op lesmateriaal kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
0
Bij sommige docenten
1
Nee
5
Differentiatie op lesmateriaal is goed
Ja
8
Nee
0
Tabel 4: differentiatie op lesmateriaal

	
  
Alle respondenten zijn het eens: er wordt nauwelijks gedifferentieerd in lesmateriaal
bij docenten. Natuurlijk heeft iedere leerling het hele internet tot zijn beschikking,
maar het eindproduct ligt bij bijna iedere opdracht vast en is voor bijna iedereen
gelijk. Een respondent noemde een opdracht waarbinnen je uit verschillende
deelopdrachten kon kiezen. Dit is eerder uitzonderling dan regel.
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Alle uitspraken over de ideale situatie zijn positief: het zou goed zijn als er wordt
gedifferentieerd in materiaal. Ze benadrukken wel dat de docent wel zeker moet
weten dat iedere opdracht of dat elk materiaal dezelfde kwaliteit heeft.
Respondent B: “Ik denk dat het wel heel fijn is als je dat zou krijgen, want dan kan je gewoon
voor jezelf er ook achterkomen of er manieren zijn die voor jou niet werken en als je dat vanaf
de eerste eigenlijk doet dan krijg je echt zo’n proces, en op een gegeven moment als je in de
vierde echt bezig gaat met je examens en dingen dan weet jij precies wat voor manier handig
voor jou werkt om de informatie zo goed mogelijk op te slaan en te weten.“

Respondent E verwoordt goed dat het met motivatie te maken heeft: “Het is fijn dat je
daar ook vrijgelaten wordt in de keuzes die je maakt over je eigen leerstof en dat je... ik
bedoel: motivatie moet uiteindelijk toch uit jezelf komen.”

Differentiatie op lesactiviteiten kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
1
Bij sommige docenten
4
Nee
0
Differentiatie op lesactiviteiten is goed
Ja
8
Nee
0
Tabel 5: differentiatie op lesactiviteit

	
  
Het verschilt per vak en per docent: bij sommige vakken zijn de activiteiten voor
iedereen gelijk, bij Dans bijvoorbeeld. Ook Aardrijkskunde en Spaans worden
genoemd. Meestal kunnen ze in de les zelf bepalen aan welk vak ze werken. Ze
noemen juist de uitzonderingen, de vakken waar ze verplicht in de les dezelfde
activiteiten moeten uitvoeren. Ze noemen niet de vakken waar dit niet hoeft.
De respondenten zijn het helemaal eens: differentiatie op lesactiviteiten zou heel
goed zijn. Respondent B benoemt dat het van de leerling moet afhangen of hij/zij
daar keuzevrijheid in krijgt: “Maar dat ligt ook aan de leerling weer, de leerlingen die het
heel moeilijk vinden om in te plannen en zichzelf aan het werk te houden die zou je wel
moeten verplichten om er aan te werken zodat ze het gewoon afmaken.”

Respondent D: “Met wiskunde is misschien oefenen heel goed, misschien is het bijvoorbeeld
ook wel goed als je het zelf andere mensen moet uitleggen. Dat je daarmee ook oefent, zulke
dingen zouden ze best kunnen doen waarvan ik zeg: ‘nou, als je nou mensen die het niet
snappen gewoon naar andere leerlingen stuurt’ dan oefenen die ook weer daarmee...”

Respondent F: “Het is fijn om zelf te bepalen wat je doet. Dan ben je veel effectiever bezig.”
Differentiatie op rooster kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
0
Bij sommige docenten
2
Nee
3
Differentiatie op rooster is goed
Ja
5
Nee
2
Tabel 6: differentiatie op rooster

	
  
De respondenten geven allemaal aan dat er vanuit school niet wordt gedifferentieerd
in roosters. Je kunt je eigen werkuren zelf indelen, naast je reguliere lessen. Deze
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uren kun je invullen zoals je wilt. Werk je graag ’s ochtends, dan plan je ze ’s
ochtends in.
De meeste respondenten zijn het erover eens dat het wel goed zou zijn, maar er
worden wel kanttekeningen bij geplaatst: zo beseffen ze zich allemaal dat het voor
de school / roostermaker onwerkbaar zou zijn een rooster aan te passen aan ieders
wensen.
Respondent A: “Je middelbare school is toch ook gewoon een aanloop naar je carrière en dan
heb je ook niet van: ‘kun jij een vergadering bijwonen?’ ‘Nee ’s ochtends kan ik echt niet
werken.’ Ja, dan denk ik: zo werkt dat niet.”

Differentiatie op tempo kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
4
Bij sommige docenten
2
Nee
2
Differentiatie op tempo is goed
Ja
9
Nee
0
Tabel 7: differentiatie op tempo

	
  
De meeste respondenten vinden dat ze zelf hun tempo kunnen bepalen. Degenen
die negatief hebben gereageerd, vinden dat de meeste docenten te veel sturen: die
stellen te veel deadlines, waardoor het onmogelijk wordt zelf een planning te
maken.
De respondenten zijn het wederom zeer eens met elkaar: ze vinden differentiatie op
tempo een goed idee. Wel moet er een uiteindelijke deadline vastliggen wanneer
werk af moet zijn, maar met weinig tussendeadlines, zodat je zelf je tempo van
werken kunt bepalen. Respondent F: “Nou omdat ik denk dat je ten eerste leert plannen;
je leert wel verantwoordelijkheid nemen voor je deadlines en verantwoordelijkheden die je
hebt.” Respondent B reageert iets genuanceerder: “Ligt ook weer aan de leerling denk ik,
sommige leerlingen zou het, denk ik, beter voor zijn als die gewoon aan het werk gezet
werden en aan het werk gehouden werden terwijl andere leerlingen gewoon beter zelf kunnen
doen.”

Differentiatie op normering kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
1
Bij sommige docenten
3
Nee
0
Differentiatie op normering is goed
Ja
0
Nee
5
Tabel 8: differentiatie op normering

De respondenten reageren hier positief op: ze bedoelen dat er veel ruimte is voor
reflectie op hun werk, waardoor ze gedifferentieerde feedback krijgen. Vaak is van te
voren bekend aan welke eisen ze moeten voldoen, maar die zijn wel voor iedereen
gelijk.
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Alle respondenten vinden dat de normering voor iedereen gelijk moet zijn. En ze
menen ook dat je beoordeeld moet worden op het niveau dat je zit: havo of VWO.
Respondent E is het ermee eens en meent dat van tevoren duidelijk moet zijn waar
naar gekeken gaat worden: “Als je een slecht cijfer krijgt van: ‘ja, je hebt dat puntje er niet
in gezet.’ En je wist dat niet dan is het een beetje lullig.”

Differentiatie op pedagogische benaderingswijze kom ik tegen bij mijn
docenten
Ja
4
Bij sommige docenten
0
Nee
0
Differentiatie op pedagogische benaderingswijze is goed
Ja
5
Nee
0
Tabel 9: differentiatie op pedagogiek

	
  
Ik heb de respondenten gevraagd of ze vinden dat de docenten rechtvaardig zijn. En
ze geven allemaal aan dat docenten wel onderscheid maken tussen leerlingen: tegen
de één zijn ze bijvoorbeeld strenger dan tegen de ander.
De respondenten zijn het ook hierover eens: een docent moet de verschillen tussen
leerlingen zien en daar zijn aanpak op aanpassen. Respondent E: “Ja, je kan niet tegen
iedere leerling zeggen: ‘ja, zó moet je het aanpakken.’ Want iedereen heeft dat toch anders.”

Differentiatie op leerstijl kom ik tegen bij mijn docenten
Ja
0
Bij sommige docenten
4
Nee
1
Differentiatie op leerstijl is goed
Ja
6
Nee
0
Tabel 10: differentiatie op leerstijl

	
  
Ook hier geven de respondenten een genuanceerd beeld: sommige docenten kennen
je leerstijl en passen hun strategie daarop aan. Sommigen doen dat niet. Ze noemen
bijvoorbeeld beginnende docenten; voor hen is dat lastiger inschatten, omdat ze de
leerlingen nog niet goed kennen.
Respondent B: “ Docenten die je echt al langer hebt, die we echt al lang hebben die willen er
altijd wel rekening mee houden of je op een andere manier iets aanbieden. Moet je wel om
vragen, maar de docent kan dat ook niet weten als jij... ja dan moet je het wel zelf aangeven
als jij verandering wil in een opdracht.”

Je moet juist experimenteren, om uit te vinden wat bij je past. Respondent C geeft
aan: “Dat sommigen juist heel graag willen dat ze gewoon opdrachten kunnen maken, dat ze
ze snappen en dat anderen juist willen van: ‘Ik snap het nu, maar ik wil het ook toepassen’
dus dat ze het dan kunnen toepassen.”
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Overige uitspraken m.b.t. differentiatie
De respondenten hebben niet heel veel uitspraken gedaan over verschillen tussen
leerlingen, waarop te differentiëren valt, die buiten de variabelen vallen. De
verschillen die zijn genoemd, zijn:
Het karakter van leerlingen.
De één is een doorzetter en kan een andere leerling bijvoorbeeld een duwtje
in de goede richting geven. De respondenten vinden juist dat hierop niet
moet worden gedifferentieerd: de juiste mix karakters maakt de groep als
geheel effectiever.
Hoe graag je je wilt inzetten.
Dit noemen respondenten wel als verschil tussen leerlingen, maar ze gaan
niet in op of er op gedifferentieerd zou moeten worden.
Verschil in ambitie / kijk op de wereld.
De respondenten kwamen zelf tot de conclusie dat daarop al wordt
gedifferentieerd: het gaat om het verschil tussen VMBO, HAVO en VWO. Wel
geven ze aan het fijn te vinden dat op deze school deze groepen door elkaar
zitten in het leerhuis. Daarentegen vinden ze het ook prettig dat ze met hun
eigen klas op hun eigen niveau werken.
- Op school moet gekeken worden naar de mens achter de leerling; geen
nummer maken van een leerling in een leerfabriek. Respondent E: “Als je zelf
ontdekt ja, als je zelf die vrijheid krijgt. Je komt ook gelijk achter waar ben ik niet
goed in, waar kan ik verbeteren. Net zoals ben ik niet goed in plannen, heb je gewoon
nodig in je leven en dat is wel heel goed. Hier wordt ook echt gekeken naar wie ik
ben, wat ik wil. Als je dat pas moet gaan leren na zo’n middelbare school wordt het,
lastig zou ik niet zeggen want heel veel mensen doen het, maar...”

Deze respondent pleit voor de docent als coach, in een op maatwerk
gebaseerd traject, waarbinnen alle ruimte is voor differentiatie, opdat de
schooltijd effectief wordt gebruikt om jezelf te onderzoeken. Met als
resultaat dat je aan het einde van je middelbare school weet: dit ben ik, zo
leer ik het beste en hier wil ik naar toe.
Dus, de verschillen die ze noemen zijn: het karakter van een leerling, hoe graag je je
wilt inzetten, verschil in ambitie en kijk op de wereld, en de “mens” achter de
leerling. Maar ze benoemen dus ook dat het juist goed is dat hierop niet wordt
gedifferentieerd.

Conclusie & discussie
In dit hoofdstuk beschrijf ik de conclusies die ik op basis van de resultaten heb
getrokken. Ik doe dat door de deelvragen te ebantwoorden, waarna ik op de
hoofdvraag kom.

Deelvragen
Welke vormen van differentiatie ervaren deze leerlingen in hun lespraktijk?
De respondenten komen differentiatie tegen in hun schoolpraktijk. Maar niet bij
ieder vak en ook niet op het gebied van iedere variabele.
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Differentiatie op doel, inhoud, lesactiviteit, tempo, en leerstijl komen ze bij sommige
docenten en vakken wel en bij sommigen niet of minder tegen. Ze benoemen dat ze
differentiatie op inhoud bij de exacte vakken niet ervaren. Binnen de vakken talen en
geschiedenis gebeurt het differentiëren op inhoud en lesactiviteit wel vaker. Ze
noemen Dans en Aardrijkskunde als vakken waarbij ze allemaal dezelfde
lesactiviteiten moeten doen.
Differentiatie op rooster vindt wel plaats, maar alleen binnen de zelf te bepalen
werkuren. Het lesrooster wordt niet individueel gedifferentieerd.
Differentiatie op normering: iedere groep wordt volgens de respondenten gelijk
beoordeeld, maar er is bij iedere docent veel ruimte voor individuele feedback.
Wat differentiatie op leerstijl betreft maken de respondenten onderscheid tussen
docenten die hen langer kennen en nieuwe docenten, voor wie dat nu eenmaal
moeilijker is.
Differentiatie op lesmateriaal is de enige variabele die bijna niet herkend wordt door
de respondenten. Differentiatie op pedagogische benadering daarentegen is de
enige variabele waarvan de respondenten zeggen: dat doen eigenlijk alle docenten,
ze kijken naar het individu van de leerling en stemmen daarop hun aanpak af.
Geen van de respondenten heeft een voorbeeld uit de praktijk aangehaald, dat niet
binnen één van de variabelen past.
Ervaren de leerlingen verschil in aanpak tussen docenten in differentiatie?
De respondenten ervaren zeker verschil in aanpak tussen docenten. De ene docent is
meer bezig met differentiëren dan de andere docent. Maar ze komen het vaker wel
tegen, dan niet. Ze maken onderscheid tussen nieuwe docenten en docenten die al
langer meegaan. Die laatsten kennen hun leerlingen beter en differentiëren dus ook
meer, op leerdoel, leerstijl en inhoud. Opvallend is dat ze unaniem zijn over
differentiatie op pedagogische benaderingswijze: iedere docent benadert leerlingen
op een manier die past bij het individu van de leerlingen.
Wat betekent differentiatie voor deze leerlingen in hun lespraktijk?
De respondenten komen op veel vlakken differentiatie tegen. Zij zijn van mening dat
dit een goede zaak is. Ze ervaren veel keuzevrijheid en dat waarderen ze. De
respondenten vinden dat per leerling gekeken moet worden wat zijn of haar
leerdoelen zijn en daar moet het onderwijs op worden aangepast. Zo benut je je
schooltijd het effectiefst. Ook noemen ze motivatie als belangrijke factor: als je
intrinsiek gemotiveerd bent om iets te weten te komen, dan zul je er harder voor
werken, dan dat je iets uitvoert wat een docent je opdraagt. Zo wordt je eigen
nieuwsgierigheid getriggerd.
De respondenten zijn begrijpen goed dat ze vastzitten in een bepaald
schoolsysteem. En dat benoemen ze ook. Als je VWO doet, dan moet je diploma wel
voor VWO staan, en moet je dus aan bepaalde eisen voldoen. Hoe er ook
gedifferentieerd wordt, ze vinden dat de docent in de gaten moet houden dat er
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uiteindelijk een bepaald minimaal eindniveau behaald wordt door alle leerlingen.
Hoe je tot dat niveau komt, het proces, daarin is differentiatie gewenst.
Deze respondenten willen niet alleen kennis opdoen op school, maar daar ook
zichzelf ontwikkelen. Meerdere keren kwam ter tafel dat het goed is als je op school
de tijd krijgt om te onderzoeken hoe jij als mens in elkaar zit. Hoe beter jij weet van
jezelf hoe je het beste leert, hoe makkelijker het daarna wordt, Ook vinden ze dat je
je tijd zo effectief mogelijk moet gebruiken. Hun mening sluit erg aan bij het
onderwijsconcept van de school.
Wat zouden de leerlingen in de ideale onderwijssituatie aan differentiatie willen
zien en ervaren?
De respondenten zijn zeer eensgezind. Van alle variabelen vinden ze dat
differentiatie moet worden toegepast in een ideale situatie, behalve op het vlak van
rooster en normering. Ze willen dat er zeer gedifferentieerd onderwijs wordt
gegeven, toegespitst op de individuele leerdoelen van leerlingen:
-

-

-

differentiatie op inhoud zorgt ervoor dat de eigen nieuwsgierigheid zo kan
worden getriggerd en zo raak je intrinsiek gemotiveerd.
Differentiatie op lesmateriaal: als je uit verschillende vormen kunt kiezen,
kun je goed onderzoeken hoe jij het beste leert en het is goed voor je
motivatie. Kanttekening die de respondenten hierbij maken: de docent moet
altijd goed inschatten dat een leerling bij iedere vorm hetzelfde leert.
Differentiatie op lesactiviteit: je benut je tijd effectiever als je zelf mag
beslissen waar je aan werkt in de les.
Differentiatie op tempo: ja, dat is gewenst, maar de uiteindelijke deadline
moet vastliggen. Zo leer je plannen en verantwoordelijkheid te nemen voor je
eigen werk, menen de respondenten.
Differentiatie op pedagogische benaderingswijze: iedereen zit anders in
elkaar en verdient een andere aanpak. Dus het is goed dat dat gebeurt.
Differentiatie op leerstijl: de respondenten vinden het goed om te
experimenteren op dit vlak, om erachter te komen wat wel en niet voor ze
werkt.

Zijn er, naast deze, nog andere variabelen waarop gedifferentieerd moet worden in
de ideale situatie? Ze noemen een aantal verschillen tussen leerlingen die van belang
zijn, maar een echte variabelen worden niet toegevoegd.

Hoofdvraag
Hoe kijken leerlingen uit de bovenbouw van een vernieuwingsschool aan tegen
differentiatie?
Met het beantwoorden van de deelvragen is de hoofdvraag ook beantwoord:
leerlingen vinden differentiatie erg belangrijk. Het gaat hen erom dat je je als mens
ontwikkeld. De leerdoelen van de individuele leerling moet centraal staan en de
docenten moeten dat per leerling stimuleren en coachen door rekening te houden
met alle verschillen die de theorie onderscheidt, behalve rooster en normering.
Daarbij moeten de docenten wel de uiteindelijke eisen en niveaus in de gaten
houden.
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Uit dit onderzoek blijkt dat leerlingen gedifferentieerd onderwijs willen. De
respondenten denken in het schoolsysteem waarin ze zitten, waarin al in grote
groepen wordt gedifferentieerd. Dat verschil noemen ze ook expliciet: het is fijn om
met je eigen VWO klas je eigen lessen te krijgen. Daarentegen vinden ze het ook
goed dat ze contact hebben met iemand die anders in het leven staat en
bijvoorbeeld HAVO doet.
Uit dit onderzoek blijkt ook dat de respondenten op deze school zich bewust zijn
van differentiatie, hoe het wordt toegepast en hoe dat anders zou kunnen. Ze vinden
het belangrijk, dat dat gebeurd.
Ik had gehoopt dat de respondenten wellicht met nieuwe variabelen zouden komen,
maar dat is niet het geval. Wel blijkt uit dit praktijkonderzoek dat ze de variabelen
die de theorie onderscheidt, bijna allemaal belangrijke punten vinden waarop
gedifferentieerd wordt, behalve normering en rooster. De theorie wordt dus door de
praktijk bevestigd.

Terugblik op het onderzoek
Als ik terugkijk op het onderzoek, dan zou ik een aantal zaken de volgende keer
wellicht anders doen. Door gebruik te maken van stellingen, gekoppeld aan de
variabelen, raakten de leerlingen goed in gesprek en kon ik achterhalen wat ze van
de variabelen vonden. Ik had ze daarnaast misschien meer kunnen uitdagen om zelf
met nieuwe variabelen te komen. Als je een andere interviewtechniek zou gebruiken,
komen er wellicht meer vrije ideeën aan de oppervlakte.
Over de kwaliteit van het onderzoek wil ik het volgende zeggen. De keuze voor
respondenten is doordacht, maar heeft redelijk willekeurig plaatsgevonden. Met
andere leerlingen krijg je wellicht andere resultaten. En met betrekking tot de
analyse van de gegevens: ik heb de deelvragen als uitgangspunt genomen voor het
labelen van de uitspraken. Dat werkte goed. Maar dit zou ik de volgende keer iets
systematischer proberen aan te pakken. Je kunt, op basis van de deelvragen,
scherper omschreven labels maken. Waardoor je wellicht nog scherpere conclusies
kunt trekken.

Suggesties voor vervolgonderzoek
Met het interviewen van zes respondenten, ben ik er goed achter gekomen hoe zij
tegen differentiatie aankijken. Maar hoe representatief is deze groep?
Schaalvergroting zou uitkomst bieden: het zou goed zijn om meer leerlingen te
ondervragen. En daarbij: het zou goed zijn dit onderzoek op meerdere scholen uit te
voeren. Dan kun je een nog genuanceerder beeld schetsen van het
leerlingperspectief op differentiëren.
Daarnaast vond dit onderzoek plaats op een vernieuwingsschool: vanaf de oprichting
gericht op differentiëren. Het zou natuurlijk ook heel interessant zijn om een
soortgelijk onderzoek uit te voeren op een meer traditionele school: wat vinden die
leerlingen? Zijn die zich net zo bewust van hun ontwikkeling en de rol die school
daarin kan spelen? Wie weet…
De respondenten hebben per stelling aangegeven in hoeverre ze het in hun praktijk
tegenkomen. Het blijkt dat dit erg verschilt per vak en per docent. Het zou voor de
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school wellicht interessant zijn om nader te onderzoeken waar differentiatie al heel
goed wordt toegepast en te kijken hoe dat wellicht ook bij andere docenten en
vakgebieden toepasbaar is. Dit vereist wel een goede interne samenwerking.

Suggesties voor de praktijk
Voor de school geeft dit onderzoek interessante informatie waar je iets mee zou
kunnen doen: de respondenten geven aan dat op bijna iedere variabele differentiatie
goed zou zijn. Alle docenten zouden kunnen nagaan in hoeverre ze hier al aan
voldoen, en waar nog zaken te verbeteren zijn. Zo zou er gekeken kunnen worden of
er ook in materiaal gedifferentieerd kan worden. Speciale aandacht zou uit kunnen
gaan naar de exacte vakken: in hoeverre is daar meer differentiatie mogelijk?
Als je als uitgangspunt neemt, dat leerlingen gedifferentieerd onderwijs willen, dan
is het goed dat differentiatie in het onderwijs hoog op de agenda staat. En het loont
voor docenten en scholen om uitgebreid te differentiëren. Hoe je dat doet? Maak
gebruik van de variabelen. Ze vinden ze allemaal van belang, op rooster en
normering na dan.
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