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Voorwoord 
 
 
Over onderwijs heeft iedereen een mening. Iedereen heeft tenslotte in een of andere vorm 
onderwijs genoten en is daardoor ervaringsdeskundige. En de kijk die men er op heeft is 
uiteraard afhankelijk van de manier waarop men zelf les heeft gehad, zowel in positieve als 
negatieve zin. Daardoor zijn er wereldwijd veel verschillende onderwijsvisies ontstaan met 
ook bij het grotere publiek bekende namen als Dalton en Montessori. Ik ben zelf echter 
representant van het reguliere openbare en bijzondere onderwijs, met interesse in 
onderwijsvernieuwingen in deze setting.   
 
In het openbare en bijzondere onderwijs wordt over het algemeen lesgegeven in redelijk 
homogene groepen. De lessen zijn ingericht op de gemiddelde leerling in deze groep met 
oog voor de zwakke en uitvallende leerling. Aandacht voor de meer begaafde leerling leek 
lange tijd niet nodig. Die redt zich immers zelf wel. Van dit standpunt is men teruggekomen. 
De onderwijsontwikkeling binnen de scholen gaat dan ook de laatste dertig jaar van frontaal 
lesgeven, waar overdracht van kennis door de docent centraal staat, naar meer leerling 
gestuurd ‘onderwijs op maat’. De mate echter waarin de lessen leerling gestuurd horen te 
zijn blijft een discussiepunt. Dit verschil in opvattingen verschilt niet zozeer per school maar 
speelt binnen elk docententeam en zorgt ervoor dat elke onderwijsvernieuwing op weerstand 
stuit. Het wordt door een enkeling enthousiast omarmd en door de meerderheid niet serieus 
opgepakt.  
 
Wil je tegemoet komen aan de behoefte van de meer begaafde leerlingen dan dien je het 
onderwijsaanbod te differentiëren. Dat kan zowel binnen als buiten de les. Hoewel de mate 
van differentiatie binnen een les een criterium is voor beoordeling van lessen door de 
Inspectie, wordt het nog weinig toegepast. Dat intrigeert. Heeft het te maken met hoe men 
vindt dat onderwijs gegeven dient te worden of spelen andere factoren een rol? De discussie 
speelt natuurlijk ook op mijn school. Collega docenten blijken alle een ander beeld te hebben 
bij differentiëren in de klas.  
 
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt. Bestaat er een eenduidig model dat beschrijft hoe een les 
het beste kan worden ingericht en wat zouden de wensen van leerlingen en afdelingsleiders 
daarbij zijn? En hoe rijmt dit met de theorie en de hier en daar al wel bestaande praktijk? De 
literatuur die ik over het onderwerp vond gaf een stevige theoretische ondergrond voor het 
opzetten van het praktijkonderzoek dat ik in mijn hoofd had. Dat leidde tot gesprekken met 
leerlingen, docenten en afdelingsleiders. Tijdens de interviews heb ik genoten. Genoten van 
de gepassioneerdheid van de docenten, de betrokkenheid van de afdelingsleiders en de 
heldere kijk van de leerlingen. De resultaten heb ik met hulp van de kritische blik van collega 
Marleen Miedema verwerkt tot een aantal aanbevelingen. Onderzoeksbegeleider Jos Zuylen 
heeft mij ruimhartig van feedback voorzien en gestimuleerd bij de vormgeving van het 
onderzoeksverslag. Beiden zijn grote dank verschuldigd, evenals mij directe omgeving die 
mij de ruimte gaf dit onderzoek uit te voeren. Graag noem ik daarbij mijn man voor zijn niet 
aflatende steun. 
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Management samenvatting 
 
 
In het kader van de master Opleiding NSO is een praktijkonderzoek uitgevoerd naar 
excellentiebevordering binnen de reguliere les op havo en vwo-scholen. Excellentie duidt in 
deze context op leerlingen die in één of meer vakken bovengemiddeld presteren, op cognitief 
gebied maar ook op het gebied van sport, creativiteit of sociale vaardigheden. Het gaat 
kortom niet om hoogbegaafdheid, maar om gericht talent.  
Er is veel aandacht voor de excellente leerling. In het rapport ‘Beter presteren’ van de 
overheid (2011) krijgen scholen voor voortgezet onderwijs de opdracht de prestaties van de 
leerlingen de komende vijf jaren aanwijsbaar te verhogen. In dit prestatiegericht onderwijs 
kijkt men meer dan voorheen naar de opbrengsten. De achterliggende reden is de 
concurrentiepositie van Nederland als kennisland wereldwijd te verbeteren. Het Baarnsch 
Lyceum bood reeds buiten de lessen om een apart programma aan voor excellente 
bètaleerlingen in de vwo bovenbouw. Dat werd uitgebreid en daarmee werden meteen ook 
knelpunten zichtbaar: in de bezetting, het urenrooster en vormgeving van de reguliere les. 
Dit noopte tot nadenken over manieren om de excellente leerling uit te dagen binnen de 
reguliere les. Daarom werd een drietal havo/vwo-scholen benaderd om via interviews met 
afdelingsleiders, docenten en leerlingen een beeld te krijgen van de praktijk van differentiatie 
in de les. De leidende vraag daarbij was hoe leerlingen worden uitgedaagd en gemotiveerd 
om te excelleren. Specifiek werd daarbij gevraagd naar de benodigde competenties van de 
betrokken leerkrachten, naar bevorderende dan wel belemmerende factoren en naar de 
wijze waarop het management het proces van interne differentiatie op excellentie door 
docenten faciliteert. 
  
Er is veel kennis over differentiëren, maar niet specifiek gericht op de bovenmaats 
presterende leerling. De literatuur is wel eenduidig in de conclusie dat een talentvolle leerling 
zichzelf niet per definitie redt. Gevaar van onderpresteren is zeer wel aanwezig. Om de 
excellente leerling te kunnen bedienen moet de docent in zijn lessen naar niveau 
differentiëren. De leerling dient volgens Vygotsky (2012) op een iets hoger dan zijn eigen 
niveau aangesproken te worden. Dit vereist van docenten een ruime vakkennis, een scala 
van interventies en een authentieke persoonlijkheid.  
Het onderzoek startte met de inzichten van Heller (1991) die een model presenteert voor het 
herkennen en bevorderen van talent. Hij onderscheidt persoonlijkheidskenmerken van de 
leerling, begaafdheidsfactoren, omgevingskenmerken en (zichtbare) prestaties. Diverse 
auteurs hebben daarnaast geschreven over belemmerende of bevorderende factoren binnen 
en buiten het klaslokaal. In de klas gaat het daarbij vooral om herkennen van verschillen in 
niveau, leerstijl en motivatie. Marzano (2003) heeft aan de hand van een meta-analyse een 
model opgesteld dat de invloed op de leerprestaties behandelt op de niveaus van leerling, 
docent, school en leiderschap. Dit model is gehanteerd als leidraad voor het onderzoek. 
Daarnaast tenslotte heeft Tomlinson (2003) een raamwerk voor effectieve gedifferentieerde 
instructie opgesteld als hulpmiddel voor de docent. 
  
De drie in het onderzoek betrokken scholen werden elk een dag bezocht. Daarbij vonden 
semigestructureerde interviews plaats met de afdelingsleider, twee docenten die in hun 
lessen differentiëren en een groepsinterview met (gymnasium)leerlingen die als excellent 
werden gezien. Uit de gesprekken zijn kenmerken van differentiatie binnen de reguliere les 
naar voren gekomen die ertoe leiden dat leerlingen in staat worden gesteld om te excelleren. 
Bij de behandeling van de kenmerken worden citaten gebruikt om de standpunten te 
verhelderen en ook het gevoel erbij over te dragen. Dat gevoel is tenslotte een belangrijk 
aspect bij de acceptatie van nieuwe ideeën. 
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Het blijkt dat leerlingen het belangrijk vinden dat de docent hen eigen verantwoordelijkheid 
geeft met opdrachten op niveau die ze samen met andere gemotiveerde leerlingen kunnen 
uitvoeren. Ze willen vooral niet verplicht worden te doen wat ze al kunnen. Maar ze willen 
ook niet als enige buiten de groep worden geplaatst. Ze zoeken daarbij een vakinhoudelijk 
sterke docent die zelfvertrouwen uitstraalt en humor heeft. 
Docenten leggen meer de nadruk op lef. Lef om te experimenteren, om leerlingen los te laten 
en om te schrappen in lesstof. Lessen moeten differentiëren naar inhoud en product. Dat 
vraagt om organisatietalent om activiteiten parallel uit te voeren en om strategieën als het 
verdichten (‘compacten’) of verrijken van de lesstof en het afwisselen van werkvormen. 
Afdelingsleiders kijken vooral naar het proces in de klas, in combinatie met de manier 
waarop de docent met het pedagogisch/didactische basisrepertoire omgaat. Ze willen dat de 
focus van de les meer ligt op het omgaan met verschillen tussen de leerling en minder op 
kennis verstrekken en uitleggen. 
 
De gevonden kenmerken passen goed in het raamwerk voor effectieve gedifferentieerde 
instructie van Tomlinson (2003). Het raamwerk kan als handreiking worden gebruikt voor 
docenten die in hun lessen (willen) differentiëren. 
Het onderzoek doet verder een aantal aanbevelingen aan het management om de intrinsieke 
motivatie van docenten te bevorderen en te ondersteunen. In de hoop daarmee de 
belemmeringen zoveel mogelijk weg te nemen die docenten nu ervaren om de 
vernieuwingen toe te passen in hun dagelijkse praktijk. 
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1 Inleiding 
 
 

1.1 Aanleiding 
 
In het kader van de nota ‘Beter Presteren’ van de overheid zijn scholen gestart met het 
bevorderen van excellentie op hun school. Zo ook onze school. In lijn met het feit dat 
‘bètaplus’ een van de pijlers van ons schoolsysteem is, is er voor de excellente bèta vwo-
leerling een programma ontwikkeld voor klas 1 t/m 6. In de onderbouw zitten deze leerlingen 
bij elkaar in aparte klassen. In de bovenbouw vwo wordt momenteel het Natuur & Techniek 
(NT) profiel omgevormd tot een bètastroom. Het NT-profiel ligt dan helemaal vast, met alleen 
maar bètamodules. Binnen deze toekomstige NT-groep zal er echter nog altijd sprake zijn 
van excellente leerlingen. Er is daarom een programma gemaakt waarbij alle excellente 
bètaleerlingen vanaf klas 4 buiten hun lessen een speciaal programma volgen. Van de 
gevormde groep volgen de meest talentvolle leerlingen elke maand modules op de U-talent 
Academy in Utrecht (Universiteit van Utrecht). De overige excellente bètaleerlingen volgen 
een speciaal programma binnen de school, maar buiten de lessen. Zij mogen lessen laten 
vallen en daarvoor in de plaats werken aan verdiepende of verbredende bètaopdrachten.  
Ook binnen de talen wordt er tegemoet gekomen aan excellente leerlingen. Zij krijgen extra 
les in Engels, Frans of Duits met als doel het behalen van de certificaten Cambridge 
(Engels), Delf (Frans) en Goethe (Duits). Deze certificaten geven de leerling toegang tot 
buitenlandse universiteiten en bedrijven. Ook deze lessen vinden buiten het reguliere 
leerplan plaats.  
Verder zitten er in de maatschappijstroom leerlingen die meer aankunnen. In havo 4 hebben 
wij sinds twee jaar een businessklas ontwikkeld.  
Naast de extra’s buiten de les stimuleert de schoolleiding differentiatie in de les, opdat er 
meer maatwerk aan elke leerling wordt aangeboden. Het aanbod van al deze extra’s buiten 
de les zorgt echter ook voor knelpunten binnen de organisatie. 
 
1. De extra lessen en begeleiding vergen extra formatieplaatsen. Het is een dure optie. 

Zeker gezien de momentane financiële krapte van onze school is de vraag hoe lang we 
dit brede aanbod kunnen blijven aanbieden.  

2. Het aanbod van lessen en begeleiding wordt dusdanig groot, dat het bijna niet meer valt 
in te roosteren. Het heeft tot gevolg dat er veel 9e uren in het rooster komen, waardoor 
andere leerlingen ‘last’ krijgen van de extra’s voor de excellente leerling. We lopen tegen 
de grenzen van onze organisatie aan. 

3. De afwezigheid van de leerlingen veroorzaakt onrust in reguliere lessen. De docent moet 
bij de planning van zijn lessen rekening houden met een eventuele afwezigheid van deze 
leerlingen en de positie van de excellente leerling zorgt voor een gevoel van 
onrechtvaardigheid bij de andere leerlingen. 

 
De bovenstaande knelpunten zijn op te lossen door de excellente leerling binnen de lessen 
een aangepast programma te laten volgen. De inhoudelijke begeleiding van de leerling is 
geen probleem want dat doet de eigen vakdocent. Het aantal formatieplaatsen wordt lager, 
wat gezien de verwachte terugloop van aantal leerlingen financieel noodzakelijk is. 
Meer differentiatie binnen de klas zorgt dus voor een bezuiniging. Bovendien wordt ook een 
deel van het roosterprobleem opgelost. 
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1.2 Context 
 
Het Baarnsch Lyceum is een havo/vwo school met ongeveer 1000 leerlingen en 70 fte 
personeel. Mijn functie is plaatsvervangend rector. Wij hebben het onderwijs op school 
georganiseerd rond meerdere pijlers, te weten: sport, internationalisering en bètaplus 
(versterkt bètaonderwijs op het vwo) en in ontwikkeling is de stroming kunst.  
 
Ons strategisch beleidsplan (SBP) (2012-2016) opent met de woorden: “De ondernemende 
school. Het Baarnsch Lyceum is een school met ambitie. Leerlingen van het Baarnsch 
Lyceum krijgen de kans zich te ontwikkelen in vaardigheden die dicht bij hun hart liggen. […] 
Het plan is een leidraad voor de concrete invulling van ons programma en gaat uit van de 
drie kernwaarden van onze school: ondernemerschap (Het Baarnsch Lyceum wil bij 
leerlingen en medewerkers  lef, initiatief en creativiteit stimuleren […]), maatwerk (de school 
biedt extra hulp waar nodig en bedient tegelijkertijd bovenmaats leren […]) en verbondenheid 
(ruimte voor het individu, maar ook verantwoordelijkheid en respect voor het geheel […]).” 
In het strategisch beleidsplan worden onder andere de volgende ontwikkelpunten genoemd:  
variatie in didactiek en pedagogiek stimuleren; stimuleren dat docenten werken op basis van 
gezamenlijkheid en afstemming; een cultuur creëren waarin excellentie en hogere 
verwachtingen van leerlingen worden beloond.  
 
 

1.3 Probleemverheldering 
 
De vraag is of de excellente leerling genoeg aandacht krijgt en/of wordt uitgedaagd in een 
reguliere les. In het themaonderzoek van de inspectie (2012, blz. 14) heet het: “Door de 
betrekkingsomvang […] en de grootte van de klassen […] is het voor leraren moeilijk om 
binnen de klassen nog veel aandacht te besteden aan individuele leerlingen. Indien zij 
aandacht aan individuele leerlingen besteden, gaat die allereerst uit naar leerlingen die 
achterblijven. Voor talentvolle leerlingen blijft dan meestal geen tijd meer over.”  
 
Uit het eindrapport plusarrangementen (Van Langen, 2012) en het inventariserend rapport 
van de inspectie (2012) blijkt dat het extra aanbod zeer verschillend is per school. Dat zorgt 
dat er geen bewezen beste manier van inrichting van het onderwijs aan de excellente 
leerling bestaat. 
Hoewel er veel literatuur is over differentiëren en wat wel en niet werkt in een klas (Marzano, 
2001), is er minder beschikbaar over differentiatie in de klas voor de excellente leerling. 
Volgens het onderzoek van Vrancken en Tromp (2013) heeft de excellente leerling behoefte 
aan een uitdagend en gedifferentieerd onderwijs aanbod; docenten met een hoge 
vakinhoudelijke kennis die gedifferentieerd kunnen lesgeven en die hoge verwachtingen van 
hun leerlingen hebben. Bovendien stellen zij, creëer voor de leerlingen een sterke 
leergemeenschap.  
 
Het mooiste zou het zijn als je dit in reguliere lessen kunt realiseren. Of dat lukt of niet – er 
van uitgaande dat de omgeving goed georganiseerd is - hangt voor een groot deel af van de 
competentie van de docent. Maar differentiatie binnen de les mag niet afhangen van het feit 
of de docent een specialist is op het gebied van begeleiding van excellente leerlingen. 
De onderzoeker is daarom op zoek gegaan naar praktijkvoorbeelden van scholen en 
docenten die het voor elkaar krijgen de excellente leerling hoofdzakelijk binnen de les uit te 
dagen en te motiveren, om van daaruit te komen tot het formuleren van een aantal 
handreikingen voor de docent en de schoolleiding handvaten te geven dit te ondersteunen. 
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1.4 Doel van het onderzoek en onderzoeksvraag 
 
Het onderzoek richt zich op het ondersteunen van bovenmaats leren. Het gaat hierbij om de 
leerlingen die meer willen en kunnen dan de gemiddelde leerling. De genoemde knelpunten 
in paragraaf 1.1 zijn op te lossen door de excellente leerling binnen de lessen een aangepast 
programma te laten volgen, maar wil je een ruimer curriculum aanbieden binnen de lessen 
dan is differentiëren een voorwaarde. Maar wat heeft een docent dan nodig om te kunnen 
differentiëren? 
 
De voorlopige onderzoeksvraag die binnen dit kader zal worden gehanteerd, luidt: 
Wat zijn de kenmerken van differentiatie binnen de reguliere les waardoor leerlingen worden 
gemotiveerd en uitgedaagd om te excelleren?  
De vraag valt uiteen in een drietal deelvragen: 

 Wat zijn de docentcompetenties die volgens docenten nodig zijn om interne 
differentiatie op excellentie effectief te beoefenen?  

 Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren het proces van interne 
differentiatie op excellentie? 

 Op welke manieren kan het management het proces van interne differentiatie op 
excellentie binnen de les faciliteren?  
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2 Theoretisch kader met conceptueel model  
 

2.1 Begrippenkader 
 
In de literatuur spreekt men het over het algemeen over de getalenteerde leerling. In het 
onderzoek ‘Maatwerk voor latente talenten’ (Sligte, Bulterman & Huizinga, 2009) signaleren 
de auteurs in de literatuur veel meningsverschillen over het begrip talent. Blinkt de leerling uit 
op cognitief, creatief, sportief gebied of op het gebied van sociale intelligentie? Is het ene 
talent belangrijker dan het andere? Hoe laat je latent aanwezig talent tot bloei komen? Over 
een ding is men het wel eens, namelijk ‘dat er sprake is van talent als wij iets dat iemand 
doet als beter inschatten dan hoe anderen dat doen’ (Sligte, Bulterman & Huizinga, 2009, 
blz. 22).  
 
In onderstaande paragrafen worden eerst de begrippen excellente leerling en talent 
besproken. Daarna volgt een uiteenzetting over het ontwikkelen van aanwezig talent en de 
rol van de leraar daarin. Met bijzondere aandacht voor de middelen die hij heeft om talent te 
herkennen en op basis daarvan in zijn lesaanbod te differentiëren. 
 

2.1.1 De excellente leerling 
 
In het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt excellent beschreven als 
uitmuntend en excellentie als voortreffelijkheid. De algemene beeldvorming bij een 
excellente leerling is een op elk vlak uitermate talentvolle, vaak hoogbegaafde leerling.  
 
Dat is niet de definitie die in het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. In het actieplan Beter 
Presteren (2011) is één van de doelstellingen van de overheid dat de prestaties van de 20% 
in potentie best presterende leerlingen in het vwo omhoog moeten. Dit zijn cognitieve 
prestaties. Of deze prestaties bereikt worden meet men aan de hand van de prestaties op 
het centraal examen. Daarom geeft men in onderzoeken als definitie van excellentie het 
percentage best presterende leerlingen.  
Alle auteurs benadrukken dat de betere leerling binnen het VO niet voldoende aan zijn 
trekken komt binnen ons huidige reguliere lessensysteem. Volgens Mooij & Fettelaar (2010) 
laat onderzoek zien dat 5 á 10 procent van de leerlingen veel meer uitdagend onderwijs 
aankan dan ze in het reguliere onderwijs krijgen. Zij hanteren die 5 tot 10 procent best 
presterende leerlingen als werkdefinitie voor de excellente leerling. Het betreft hier zeker niet 
alleen hoogbegaafde leerlingen.  
 
Het onderhavige onderzoek is ook niet gericht op de hoogbegaafde leerling, maar op het 
ontdekken en tot ontwikkeling brengen van talent(en) bij de leerling. Men kan van excellentie 
spreken als een leerling uitblinkt op een bepaald gebied of - nog smaller gedefinieerd - in 
een bepaald vak. Een leerling kan in een bepaald vak uitblinken, terwijl dat bij zijn andere 
vakken niet het geval is. Ook deze leerling wil uitgedaagd en gemotiveerd worden om zo 
goed mogelijk te presteren.  
 
De in dit onderzoek gebruikte definitie van een excellente leerling wordt daarom 

Een excellente leerling is een leerling die op één of meerdere gebieden bovengemiddeld 
presteert.  

 
Om de leerprestaties van leerlingen gericht te kunnen verhogen, is het van belang dat de 
docent weet welke factoren van invloed zijn op de leerprestaties van zijn leerlingen. In de 
volgende paragraaf worden die factoren besproken. Eerst algemeen aan de hand van de 
theorie van Heller (1991). Daarna wordt hier verdere invulling aan gegeven met het model 
van Marzano (2003), gericht op de schoolpraktijk. 
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2.1.2 Beïnvloedingsfactoren leerprestaties 
 
Voor het herkennen en bevorderen van talent wordt volgens Sligte, Bulterman & Huizinga 
(2009) het model van Heller (1991) voor het in beeld brengen van begaafdheid gebruikt. 
Heller benoemt de volgende factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van talent:  
 

1. de niet cognitieve persoonlijkheidskenmerken (stressbestendig, motivatie om te 
presteren, faalangst, controle, leer- en werkstrategieën);  

2. de begaafdheidsfactoren (intellectuele capaciteiten, sociale competentie, 
psychomotorische vaardigheden, muzikale artistieke vaardigheden, creativiteit);  

3. de omgevingskenmerken (klassenklimaat, kritische levenservaring, familieklimaat);  
4. de prestaties (kunst, abstract denken, talen, wiskunde, techniek, sport en 

natuurwetenschappen). 
 
Volgens Heller leidt de combinatie van de eerste drie factoren tot de vierde factor 
(prestaties). De belangrijkste conclusie die Sligte et al hieruit trekken is dat bij 
talentontwikkeling niet alleen de cognitieve persoonlijkheidskenmerken gestimuleerd moet 
worden. Om tot prestatie te komen moet met alle andere factoren rekening worden 
gehouden. 
Op onderwijsniveau is dit verder uitgewerkt. Onder leiding van Marzano (2003) is een meta-
analyse uitgevoerd die zich uitsluitend richt op onderwijsveranderingen die invloed hebben 
op de leerprestaties van leerlingen. Uit deze analyse komen 11 factoren naar voren die van 
invloed zijn op de leerprestaties van leerlingen. Deze factoren zijn verdeeld over drie 
niveaus: het leerling-, het leraar- en het schoolniveau. Zie figuur 1. 
 
 
 
 
Volgens Marzano is wat de docent doet het 
meest doorslaggevend.  
De acties van de docent spelen op drie 
terreinen:  

 zijn didactische aanpak; 
 zijn pedagogisch handelen en 

klassenmanagement; 
 zijn herontwerp en sturing van de 

leerprocessen van de leerlingen.  
 
Deze drie terreinen hebben allemaal even 
veel invloed, waarbij het pedagogische 
handelen en het klassenmanagement de 
basis leggen van waaruit de docent de 
andere twee terreinen kan toepassen. 
 

Figuur 1: leerprestaties (Marzano) 

 
De didactische component in figuur 1 is door Marzano (2001) uitgewerkt in zijn boek ‘Wat 
werkt in de klas’. (Zie bijlage 1) 
 
De docent is een belangrijke schakel in het ontwikkelen van talent. Daartoe moet hij over 
meerdere competenties beschikken.  
 

  



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 13 

2.1.3 De ideale leraar 
 
Over welke competenties dient een docent te beschikken wil hij in staat zijn de leerprestaties 
van  de excellente leerling te verhogen? Van Gennip en Vrieze (2007) hebben mede op 
basis van eigen interviews het VIP-kwaliteitsmodel ontwikkeld. Een docent moet beschikken 
over een grote vakkennis (V), een scala aan interventies (I) en een authentieke 
persoonlijkheid; met passie voor lesgeven en persoonlijke aandacht voor de leerling (P). 
Zonder vakkennis is er geen kennisoverdracht. Zonder onderwijskundige interventies worden 
leerlingen niet aangezet tot leren. Zonder de juiste persoonlijkheidskenmerken kan de docent 
geen binding aangaan met de leerling of kan het houden van orde een probleem 
veroorzaken.  
 
Als allereerste echter dient een docent de talentvolle leerling als talentvol te herkennen. 
Daarnaast moet hij het lesaanbod kunnen afstemmen (differentiëren) op het 
begaafdheidsniveau van de leerling. 
 

2.1.4 Differentiatie binnen de les  
 
In zijn theorie van naaste ontwikkeling onderscheidt Vygotsky (Grotendorst, 2012) twee 
ontwikkelingsniveaus, de actuele zone en de naaste zone. De zone van actuele ontwikkeling 
omvat wat iemand op een bepaald moment kan, aan kennis heeft. De zone van naaste 
ontwikkeling omvat wat iemand binnenkort zal kunnen of kennen. Met behulp van een 
bekwame ander bereikt de lerende de zone van naaste ontwikkeling. Wil een lerende 
optimaal leren, dan moet hij leren op een niveau dat net hoger is dan hij onafhankelijk kan 
bestuderen. Bij dit leren is een bekwame ander nodig die het leerproces kan begeleiden. Dat 
betekent dat de docent voor elke leerling een leersituatie moet creëren  
waarin hij net boven zijn niveau moet presteren. In een klas zal het voor de leerlingen 
verschillend zijn op welk niveau zij zich bevinden. Differentiatie van de leerstof is dan voor de 
leerling van belang.  
Volgens Tomlinson (2003) moeten docenten proactief verschillende benaderingen plannen 
naar wat leerlingen moeten leren, hoe ze willen leren en/of hoe ze laten zien wat ze geleerd 
hebben. Dit om te bereiken dat elke leerling zoveel mogelijk en zo efficiënt mogelijk leert.  
Tomlinson ontwikkelde een model voor effectieve gedifferentieerde instructie. Zie figuur 2. 
Het laat de sleutelfactoren en hun onderlinge relatie zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 2. Differentiatie volgens Tomlinson (vertaald door universiteit Utrecht) 
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Zij stelt dat geen enkele docent instaat is alle aspecten even goed te beheersen. Het doel is 
niet perfectie, maar verdieping van de begrippen en daarmee vergroten van de capaciteit om 
te differentiëren binnen de les.  
 
Praktijkvoorbeeld 
De Universiteit van Utrecht creëerde het Junior College Utrecht (JCU) programma, dat geënt 
is op de theorie van Tomlinson (2003). Vrancken en Tromp (2013) brachten in kaart welke 
kenmerken van het programma volgens de leerlingen excellentie stimuleren: 

1. Het uitdagende en gedifferentieerd onderwijsaanbod. Het effect is volgens deze 
leerlingen een grotere motivatie, een betere werkhouding en een beter zicht op de 
vervolgstudie.  

2. Docenten die veel inhoudelijke kennis en hoge verwachtingen hebben en die activerend 
lesgeven. Door de grote kennis kunnen deze leraren leerlingen meer leren. Hoge 
verwachtingen bouwen zelfvertrouwen op. En activerende didactiek zorgt voor een 
grotere motivatie. 

3. Een sterke leeromgeving. Deze wordt gestimuleerd door selectie. Er ontstaat een groep 
van gelijkgestemde leerlingen die zich in elkaar herkennen. Dat zorgt voor een 
thuisgevoel en verbondenheid.  

4. Een gelijkwaardige relatie tussen leerlingen en leraren. Deze draagt bij aan het 
zelfvertrouwen en de motivatie van de leerling. 

 
Leraren kunnen differentiëren op inhoud, proces, leerproduct, leerbeleving en leeromgeving; 
rekening houdend met de leerbereidheid, interesse en leerprofiel van de leerling. Zij 
gebruiken daartoe een scala aan strategieën, zoals leerplanners, leercontracten en 
complexe instructies. 
 
 

2.2 Problematiek betreffende differentiatie binnen de les 
 

2.2.1 Hoe herken/meet je of een leerling talentvol is? 
 
De begaafde leerling moet vroegtijdig herkend worden. In het huidige onderwijs loopt hij het 
risico onder zijn niveau aangesproken te worden, met als mogelijk gevolg demotivatie, 
gedragsproblemen en onderpresteren (Doornekamp, Drent en Bronkhorst, 1999). Het is 
bekend dat onvoldoende uitgedaagde leerlingen beter geholpen zijn met continu leerling-
ondersteunend onderwijs dan via meer incidentele docent afhankelijke strategieën (Mooij & 
Fettelaar, 2010).  
Het is dan ook belangrijk deze leerlingen zo snel mogelijk te signaleren, zodat problemen 
zoveel mogelijk voorkomen en opgelost kunnen worden. 
 
De docent haalt de informatie over zijn leerlingen uit intelligentietesten, CITO scores, het 
leerlingvolgsysteem van de basisscholen, gesprekken met andere docenten, uit 
teamoverleg, uit gesprekken met ouders en uit het leerlingvolgsysteem van de school.  
De hoofdmoot echter haalt hij uit de behaalde prestaties, zijn observaties tijdens de les en uit 
de pedagogische interactie tussen de leerling en de docent (Sligte, Bulterman & Huizinga, 
2009). Een leerling is daarmee erg afhankelijk van de ervaring en het inschattingsvermogen 
van de docent of zijn talent her- en erkend wordt.  
 
Hoe minder het ideaal van continu leerling-ondersteunend onderwijs is verwezenlijkt in het 
voortraject, des te meer is het van belang dat een leerling vanaf het begin door de school en 
het betrokken team herkend wordt als begaafd. Het team kan dan een gezamenlijke aanpak 
en visie formuleren hoe om te gaan met deze leerlingen. In het leerlingenoverleg kunnen 
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docenten van elkaar leren en op basis daarvan gezamenlijk optrekken om deze leerlingen zo 
goed mogelijk te bedienen.  
 

2.2.2 Remmende /stimulerende factoren uit de omgeving  
 
Zonder een cultuur waar iedereen zich blijft ontwikkelen en zich veilig en gewaardeerd voelt, 
is er geen sprake van een effectieve leeromgeving. Voor het scheppen en onderhouden van 
de randvoorwaarden is een effectieve schoolleider nodig. Hij zorgt voor een optimale 
leeromgeving waarin de leerling kan leren en de docent de leerling optimaal kan begeleiden. 
Zie in bijlage1 de eenentwintig taken die Marzano (2001) heeft geformuleerd voor de 
effectieve schoolleider. 
 
Er zijn echter meer factoren buiten het klaslokaal die invloed hebben op het onderwijs aan de 
excellente leerling. Sommige raken de leerling in positieve zin, andere in negatieve zin. In 
het verkennende onderzoek van de inspectie (2012) zijn een aantal factoren op een rij gezet. 
De mate waarop men op deze factoren kan sturen is verschillend. Deze factoren worden 
verder niet meegenomen en ter volledigheid hier enkel genoemd:  

 Heersende  cultuur om niet boven het maaiveld te mogen uitkomen;  
 Gebrek aan flexibiliteit verblijfsduur op het vo; 
 Tekort aan extra bekostiging;  
 Adequate schoolorganisatie; 
 Bevordering excellentie van docenten; 
 Thuissituatie.  

 

2.2.3 Remmende /stimulerende factoren in de klas  
 
Allereerst kunnen de volgende remmende dan wel stimulerende factoren worden 
onderscheiden in de klas: 
 

 Facilitaire omstandigheden 
Volgens Van Veen en Van der Lans (2011) geven docenten aan dat lesuren van 50 minuten 
te kort zijn om extra tijd aan de excellente leerling te besteden. Daarbij: hoe groter de groep 
hoe minder tijd er per individuele leerling over is. Met passend onderwijs voor de deur en 
steeds meer onderwijs op maat, wordt de facilitering betreffende het voor- en nawerk per les 
als te weinig ervaren.  
 

 Verschillend niveau, verschillende leerstijlen, verschillende motivatie 
Binnen de les kan het probleem zich voordoen dat de docent de leerling niet aanspreekt op 
zijn niveau. Zowel de leerling onder als boven zijn niveau aanspreken zorgt voor 
motivatieproblemen. Hamer en van Rossum (2010) hebben zes niveaus beschreven waarop 
een leerling zich kan bevinden:  
 

1. toename van kennis (heldere en gestructureerde kennis overdracht);  
2. memoriseren (gestructureerde kennis overdracht met zorg voor de ontvanger);  
3. toepassen (interactie en shaping);  
4. leren denken als een expert (een manier van denken aanleren);  
5. andere perspectieven en andere vergezichten; relativisme (dialoog onderwijs);  
6. groeiend besef van zelf; identiteit (wederzijds vertrouwen en authentieke relatie).  

 
Zij spreken in dit verband over de zes talen van de communicatie tussen de docent en 
leerling. Een leerling bevindt zich in zijn leerproces op één van deze zes niveaus en de 
bijbehorende taal. Het is voor het leerproces van de leerling van belang dat de docent weet 
op welk niveau een leerling zich bevindt, opdat hij hem in de juiste taal aanspreekt, of leert 
aanspreken.  
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Een volgende uitdaging voor de docent is hoe om te gaan met verschillende leerstijlen van 
leerlingen. Binnen de literatuur beschrijven de meeste leerstijltheorieën een leercyclus 
(Kolb,1984; Honey en Mumford, 1995, Juch, 1983). Zij gaan er vanuit dat elk leerproces 
steeds volgens een bepaalde cyclus verloopt.  
Ruijters en Simons (2006) hebben geen leercyclus beschreven, maar de meest 
voorkomende leervoorkeuren in vijf metaforen getypeerd, namelijk: de kunst afkijken, 
participeren, kennis verwerven, oefenen en ontdekken.  
Op deze manier geven ze ook het sociale leren een plek en brengen ze evenwicht tussen 
impliciet en expliciet leren. Hun theorie kan in de context van dit onderzoek onder andere 
gebruikt worden om 

 in kaart te brengen onder welke condities iemand het liefste tot leren komt;  

 de individuele leerling zijn eigen leren vorm te laten geven. 
 
Volgens Grotendorst (2012) kunnen de leerstijlen gebruikt worden om de leerstof 
gedifferentieerd aan te bieden. Dit komt echter in de praktijk weinig voor, omdat het moeilijk 
te realiseren is.  
 
De derde uitdaging is het motiveren van de getalenteerde leerlingen. Er is niet één manier 
waarop je deze leerlingen kunt motiveren. Youngworks (Schuurman, Van den Berg, & 
Baeten, 2011) hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd door middel van 26 
groepsgesprekken met 120 jongeren. Zij hebben zich in hun onderzoek niet beperkt tot de 
vwo leerlingen maar leerlingen binnen het hele voortgezet onderwijs geïnterviewd, 
aangevuld met leerlingen uit het mbo. Hun vraag is hoe je leerlingen gemotiveerd krijgt om te 
willen uitblinken. Van daaruit hebben zij de volgende vier ‘excellentie-types’ gedefinieerd: de 
zelfbewuste generalist, de gemaksgerichte levensgenieter, de berustende volger en de 
statusgerichte toekomstplanner. Bij elk type formuleren ze handvatten ter stimulering van 
excellentie. 
Ook hier geldt weer dat de aanpak niet alleen in de klas plaats moet vinden, maar in 
samenspraak met alle lesgevende docenten.  
 
 

2.3 Samenvatting met conceptueel model 
  
Een eenduidige definitie van de excellente leerling bestaat niet. Bevordering van 
begaafdheid/talent op een bepaald gebied leidt tot hogere prestaties. Men spreekt dan van 
een excellente leerling. In dit onderzoek wordt de volgende definitie gehanteerd: 
Een excellente leerling is een leerling die op één of meerdere gebieden bovengemiddeld 
presteert.  
 
De aanname dat de talentvolle leerling zichzelf redt, is achterhaald. Deze leerlingen lopen 
het gevaar onder te presteren en/of qua niveau af te zakken. Volgens de eerder genoemde 
JCU leerlingen hebben zij uitdagend en gedifferentieerd onderwijsaanbod nodig, moeten zij 
les krijgen van docenten die veel inhoudelijke kennis en hoge verwachtingen hebben en die 
activerend lesgeven en komen zij tot leren door samen een sterke leeromgeving te vormen, 
waarin zij op basis van gelijkheid met hun docent leren. 
De daarbij horende ideale leraar beschikt volgens Van Gennip en Vrieze (2007) over een 
ruime vakkennis (V), beschikt over een scala van Interventies (I) en is een authentiek 
Persoon (P). 
In het belang van de begaafde leerling moet de docent daarnaast in staat zijn een talenvolle 
leerling als talentvol te herkennen en voor hem de leerstof te compacten en te verrijken.  
 



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 17 

Om de excellente leerling te kunnen bedienen moet de docent in zijn lessen naar niveau 
differentiëren. De leerling dient op een iets hoger dan zijn eigen niveau aangesproken te 
worden (Vygotsky in Grotendorst (2012)). Het model van Tomlinson (2010) laat in een model 
voor effectieve gedifferentieerde instructie zien met welke kenmerken de docent dient 
rekening te houden. 
 
De docent heeft hierbij te maken met meerdere factoren die van invloed zijn op de 
leerprestaties van leerlingen. Heller (1992) heeft in zijn model laten zien dat niet-cognitieve 
persoonlijkheidskenmerken, begaafdheidsfactoren en omgevingskenmerken van invloed zijn 
op de prestaties. Marzano (2003) heeft deze factoren in de onderwijspraktijk onderzocht en 
van daaruit een model ontwikkeld t.a.v. ‘wat werkt op school’. 
Voor het herkennen van de begaafde leerling is de docent vooral afhankelijk van zijn eigen 
observatievermogen en verder afhankelijk van de input die hij krijgt uit het 
leerlingvolgsysteem, de collega’s en de ouders.  
 
Er zijn meerdere remmende en stimulerende factoren te onderkennen op bevordering van 
excellentie binnen school en het motiveren van leerlingen. Er valt op de meeste factoren 
door de schoolleiding te sturen. Zoals Marzano duidelijk in zijn model aangeeft is de leider 
van de school verantwoordelijk voor het scheppen van een leeromgeving waar zowel 
leerlingen als docenten tot hun recht kunnen komen. Als hulpmiddel voor de schoolleider 
heeft Marzano (2003) 21 taken voor de schoolleider geformuleerd (zie bijlage 1). 
 
Binnen de geraadpleegde onderzoeken naar bevordering van excellentie binnen de reguliere 
les wordt opgemerkt dat dit moeilijk te realiseren is vanwege de te grote benodigde 
groepsomvang, het tekort aan te besteden tijd per leerling en het ontbreken van de 
benodigde ontwikkeltijd.  
Toch kunnen leraren daarnaar gevraagd altijd een docent opnoemen die wel in staat is om 
differentiatie in zijn les te verwezenlijken. De onderzoeker is benieuwd naar de 
kenmerken/competenties van deze docent. 
 

  



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 18 

Conceptueel model 
 
Het onderstaande conceptuele model vat de beschreven factoren samen. Het onderzoek 
heeft als focus de docent en de wijze waarop hij talent kan bevorderen, leidend tot hogere 
prestaties bij leerlingen. Daarbij wordt onderzocht hoe de schoolleider dit kan ondersteunen. 
 

 
Figuur 3. Factoren die van invloed zijn op excellent leren 
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3 Onderzoeksdoel en vraagstelling 
 
In de literatuur zijn meerdere competenties en kenmerken benoemd die de basis vormen 
voor het repertoire van de docent. Zie in dit verband het conceptueel model. Er wordt 
onderzocht of de competenties uit het conceptueel model waarneembaar zijn bij de docenten 
die bekend staan als excellentie bevorderende docenten. Herkennen de leerlingen bij deze 
docenten de competenties die de basis vormen voor de vulling van het begrip ‘excellentie 
bevorderende docenten’? Op welke factoren kan het management bewust invloed uitoefenen 
om het leerproces van de leerlingen binnen de les positief te beïnvloeden?  
 
Onderzoeksvraag 
Naar aanleiding van de literatuur is de onderzoeksvraag uit 1.4 als volgt aangescherpt: 
 

Welke kenmerken van differentiatie binnen de reguliere les leiden ertoe dat leerlingen 
in staat worden gesteld om te excelleren? 

 
De vraag valt uiteen in een drietal deelvragen: 

 Welke docentcompetenties zijn bij interne differentiatie volgens docenten nodig om 
het excellent leren te ondersteunen? 

 Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren het proces van interne differentiatie 
op excellentie? 

 Op welke manieren kan het management het proces van interne differentiatie op 
excellentie door docenten faciliteren? 

 
Op basis van dit onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan over:  
 de wijze waarop de lesinrichting tegemoet komt aan de behoeftes van de excellente 

leerling; 
 de competenties die een docent verder moet ontwikkelen/bezitten om een excellente 

leerling optimaal te ondersteunen bij leren; 
 omgevingsfactoren die door de schoolleiding georganiseerd moeten worden om 

docenten in de uitgangspositie te brengen die voorwaardelijk is om leerlingen te 
ondersteunen bij excelleren.  

 
  



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 20 

4 Methode 
 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek beschreven. Eerst wordt het doel en de 
aard van het onderzoek beschreven. Daarna wordt de gevolgde wijze van selectie van de 
van de respondenten en de informanten besproken. Met behulp van een tabel wordt een 
overzicht van de onderzoeksinstrumenten gegeven. Tot besluit van dit hoofdstuk wordt 
aandacht besteed aan de wijze waarop de betrouwbaarheid en de validiteit wordt 
gewaarborgd. 
 
 

4.1 Onderzoeksstrategie 
 
Het veldonderzoek is beschrijvend van aard. Door middel van kwalitatief onderzoek is 
onderzocht hoe docenten het toepassen van differentiatie binnen de les ervaren, hoe de 
schoolleiding daarbij tot steun is en wanneer excellente leerlingen zich uitgedaagd en 
gemotiveerd voelen.  
Bij kwalitatief onderzoek gaat het niet om tellen, maar om begrijpen (Baarda, de Goede, 
Bakker, Peters, Fischer, Julsing & Van der Velden, 2013). Het draagt bij aan de kennis over 
wat mensen beweegt en welke activiteiten daar in hun optiek uit voortvloeien. 
 
 

4.2 Procedure van onderzoek 
 
Het onderzoek vond plaats op drie havo/vwo scholen. Via mijn netwerk heb ik van elke 
school een afdelingsleider persoonlijk benaderd. Hun heb ik het doel en de achtergrond eerst 
mondeling en later schriftelijk toegelicht. Zij hebben op hun school de docenten en leerlingen 
benaderd. De docenten heb ik daarna persoonlijk en schriftelijk het doel en de achtergrond 
toegelicht. De schriftelijk uitgewerkte interviews zijn aan de afdelingleiders en docenten ter 
verificatie voorgelegd. Niet aan de leerlingen, omdat dit een groepsinterview betrof. Na 
afsluiting van het onderzoek  krijgen de respondenten het onderzoeksverslag toegezonden.  
 
 

4.3 Onderzoeksgroep 
 
Om de hoeveelheid data behapbaar te houden is het onderzoek beperkt tot drie scholen. Bij 
de keuze van de scholen is gebruikt gemaakt van een gerichte sneeuwbalsteekproef van Het 
Baarnsch Lyceum netwerk. Een gerichte steekproef, omdat de respondenten heel specifieke 
docenten moeten zijn die ten behoeve van de excellente leerling binnen de les differentiëren.  
 
Het onderzoek richt zich op de vwo afdeling, omdat daar de meeste differentiatie voor de 
excellente leerling plaatsvindt. De uitgekozen scholen zijn havo/vwo scholen. Van de twee 
scholen uit de provincie Utrecht zijn de ouders hoog opgeleid. Zij vinden excellentie 
bevordering belangrijk. De derde school uit de provincie Noord Holland heeft gemiddeld 
minder hoog opgeleide ouders. De ouders moeten van het belang van excellentie 
bevordering worden overtuigd. Eén van de drie scholen heeft onder toezicht van de inspectie 
gestaan. Eén school heeft het predicaat excellent.  
Verder zijn de scholen vergelijkbaar. 
 
Hieronder een korte omschrijving van de geïnterviewden. 
• Afdelingsleider bovenbouw vwo, vrouw. 
• Afdelingsleider bovenbouw, man. 
• Afdelingsleider brugklas 1, vrouw. 
• 1e graad docent Nederlands, vrouw, 3 jaar ervaring.  



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 21 

• 1e  graad docent geschiedenis, man, 6 jaar ervaring. 
• 2e  graad docent Engels, vrouw, 13 jaar ervaring,  
• 2e  graad docent wiskunde, vrouw, 6 jaar ervaring en daarvoor basisschool docent.  
• 1e  graad docent wiskunde, vrouw, 10 jaar ervaring. 
• 1e  graad docent aardrijkskunde en 2e graad wiskunde, vrouw; geeft alleen wiskunde en 

0&0 (onderzoek en ontwerp, vak van het technasium).  
 
De respondenten zijn uitgezocht door de afdelingsleider, waarbij geen rekening is gehouden 
met het opleidingsniveau en het aantal jaren ervaring. Wel is de afdelingsleider verzocht om 
docenten uit te zoeken die in de les ook differentiëren voor excellente leerlingen. Het blijken 
uiteindelijk allemaal docenten van rond de dertig jaar te zijn.  
 
Alle scholen bezitten een afdeling gymnasium en daar zitten over het algemeen ook de beste 
leerlingen. Dat wordt weerspiegeld in de samenstelling van de groepen voor het 
leerlingeninterview. Deze bestonden uit: 
• Gymnasium leerlingen: vier eerste klas, twee tweede en één vierde klas. 
• Gymnasium leerlingen: twee eerste klas, twee tweede en één vierde klas. 
• Vier vwo-5 leerlingen die alle deelnemen aan U-talent (bèta excellentie programma 

universiteit Utrecht).  
 
 

4.4 Onderzoeksinstrumenten 
 
Als onderzoeksinstrument bij deze meesterproef is het semigestructureerde interview 
gebruikt. Zie bijlage 2, 3 en 4 voor de vragenlijst. De vragenlijsten voor de docent haalt bij 
hen de beleving op van het ontwerpen en geven van gedifferentieerde  lessen. Wat is er 
nodig om een goede les te geven/ontwerpen? Wat zijn de knelpunten? De verschillende 
kenmerken in de gevonden theorieën (zie het conceptueel model) werden niet expliciet 
benoemd om beïnvloeding van de geïnterviewde zoveel mogelijk te voorkomen. De 
docenten kregen tien vragen op kaartjes voorgelegd. De volgorde van het beantwoorden van 
de vragen mochten ze zelf bepalen. Deze kleine vorm van differentiatie is als ijsbreker 
toegepast in het interview. De geformuleerde docentenvragen zijn gericht op hun ervaringen 
van voorspoed, tegenspoed en motivatie op het gebied van differentiëren in de klas. 
 
De vragen voor de teamleider/afdelingsleider zijn gebaseerd op de genoemde knelpunten uit 
de literatuur (Inspectie, 2012). Wat doet de school, hoe ondersteunt de school de leerlingen 
en de docenten? Bij de vergelijking van de interviews: ervaren de docenten dat ze 
ondersteund worden? 
Met de leerlingen is een groepsinterview afgenomen. De vragen proberen niet  te 
achterhalen of deze docenten aan hun behoefte tegemoet komt, maar wat hun behoefte is. 
In dit onderzoek wordt vergeleken of de gedifferentieerde lessen overeenkomen met hun 
behoefte.  
 
De groepsinterviews zijn bedoeld als extra informatie om de uitspraken van de docent te 
vergelijken. Komt de insteek van de docent overeen met de beleving van de leerling. Op 
deze manier wordt de geldigheid van de uitspraken bevorderd (Baarda, de Goede, Bakker, 
Peters, Fischer, Julsing & Van der Velden, 2013). Men noemt dit triangulatie. 
 
De data werd per school op één dag verzameld. De opzet van deze dag was: 
 Twee keer een interview van ongeveer een uur met de docent; 
 Een groepsgesprek met de leerlingen (half uur); 
 Een interview met de schoolleider (half uur).  
 



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 22 

De interviews zijn opgenomen met behulp van een iPad en daarna is er een transcriptie van 
gemaakt. Deze transcriptie is gescoord op de categorieën die in lijn liggen met de 
categorieën uit het conceptuele model. 
 
Hieronder in tabel 1 samengevat het onderzoeksontwerp. 
 

Tabel 1  
Onderzoeksontwerp (vrij naar model van Van der Werff, 2014) 

 
Deelvraag Variabele Kwalitatief Doelgroep/ populatie 

1. Welke docentcompetenties zijn 
bij interne differentiatie volgens 
docenten nodig om het excellent 
leren te ondersteunen. 
 

perceptie van de geïnterviewden 
m.b.t. de benodigde 
docentcompetenties. 

12 semigestructureerde 
interviews waarbij de 
vragen antwoord geven op 
9 in het conceptueel model 
genoemde  categorieën 

Kwalitatief: N=12  

3 verschillende scholen 
met op elke school: een 
interview met 1 teamleider, 
2 interviews met docenten 
en 1 interview met een 
groepje leerlingen (aantal 
7,5,5). 

2. Welke factoren bevorderen dan 
wel belemmeren het proces van 
interne differentiatie op 
excellentie? 

perceptie van de geïnterviewden 
m.b.t. belemmerende-
/bevorderende factoren bij het 
ontwikkelen en geven van 
differentiatielessen. 

9 Semigestructureerde 
interviews waarbij de 
vragen antwoord geven op 
de in het conceptueel 
model genoemde 
belemmerende-  en/of 
bevorderende factoren 
waar de docent geen 
directe invloed op kan 
uitoefenen. 

Kwalitatief: N=9  

3 interviews met 
teamleiders, 6 interviews 
met leraren.  

3. Op welke manieren kan het 
management het proces van 
interne differentiatie op excellentie 
door docenten faciliteren? 

perceptie van de geïnterviewden 
m.b.t. de ondersteuning en/of 
facilitering die de schoolleiding 
docenten kan  bieden bij 
differentiatie t.b.v. excellent leren.  

9 Semigestructureerde 
interviews waarbij de 
vragen antwoord geven op 
de vraag hoe de in het 
conceptueel model 
genoemde belemmerende  
factoren, door de 
schoolleiding kan worden 
opgelost/beperkt 

Kwalitatief: N=9  

3 interviews met 
teamleiders, 6 interviews 
met leraren. 

 
 

4.5 Analyse 
 
Volgens Baarda, De Goede, Bakker, Peters, Fischer, Julsing & Van der Velden (2013) is één 
van de mogelijke analysemethodes gebruik te maken van schema’s. Om deze 
analyseschema’s te kunnen opzetten moet er een uitgewerkt conceptueel kader beschikbaar 
zijn en sprake zijn van een gerichte vraagstelling. Het conceptueel kader voor dit onderzoek 
staat in hoofdstuk 2.3. Het is opgesteld uit kenmerken die volgen uit de literatuur (zie o.a. het 
VIP model, differentiatie model). Doordat de gehanteerde interviews gedeeltelijk 
gestructureerd zijn, is het mogelijk deze interviews te scoren aan de hand van een schema. 
Daardoor is dit een geschikte analysemethode. 
 
In de uitgeschreven interviews hebben de beoordelaars geteld hoe vaak de geïnterviewden 
een onderwerp/categorie/factor die in lijn lag met het conceptueel model ter sprake brachten. 
Van elke alinea werd bepaald over welk(e) kenmerk(en) het ging en bij welke deelvraag het 
hoorde. Hoe vaker een item genoemd werd, hoe belangrijker de geïnterviewde dit vond. Als 
een kenmerk uit het conceptueel model niet genoemd werd, wil dat niet zeggen dat het niet 
speelt, maar dat men op dat moment andere kenmerken belangrijker vond. 
 
De verhouding tussen de uitspraken kan men weergeven in een percentage. Hoe hoger het 
percentage, hoe belangrijker de geïnterviewden het vonden. De informatie in de tabellen in 
resultaten hoofdstuk 5 zijn daarom van hoog naar laag geordend op aantallen.  
Bij de andere tabellen is deze rangorde waar mogelijk ook aangehouden. 
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Bij de docenten is gescoord op  
 competenties van docenten: lef hebben, verschillen zien, uitdagen, over intrinsieke 

motivatie beschikken, kunnen motiveren, hoge eisen stellen en hoge resultaten 
verwachten; 

 belemmerende / bevorderende factoren (inventarisatie); 
 advies aan de schoolleiding betreffende gewenste ondersteuning (aan welke knoppen 

kan de schoolleiding draaien om differentiatie schoolbreed van de grond te krijgen). 
 

Bij de teamleiders is gescoord op wat zij zien als 
 belemmerende en bevorderende factoren;  
 facilitaire ondersteuning vanuit de schoolleiding; 
 de benodigde docentcompetenties. 

 
Bij de leerlingen is gescoord 
 welke docentcompetenties zij noemen;  
 wat zij als motivatie bevorderend ervaren;  
 wat zij als demotiverend ervaren. 
 
Uiteindelijk wordt bij de analyse van de resultaten gekeken naar de overeenkomsten en/of 
verschillen tussen scholen, maar ook onderling tussen de leerlingen, afdelingsleiders en 
docenten. De uitkomsten worden afgezet tegen het conceptueel kader. In hoeverre passen 
ze in het algemene beeld?  
 
 
Betrouwbaarheid en validiteit  
Betrouwbaarheid en validiteit zijn een voorwaarde voor elk onderzoek. “Validiteit is de mate 
waarin onze manier van werken ons instaat stelt om juiste uitspraken te doen over het object 
van onderzoek. Betrouwbaarheid is de mate waarin de resultaten onafhankelijk zijn van 
toeval.” (Baarda, de Goede, Bakker, Peters, Fischer, Julsing & Van der Velden, 2013, blz. 
243). Bekijken we wat we willen zien en kijken we goed? 
 
Bij het kwalitatieve onderzoek bestaat geen vooraf vastgestelde methode om de validiteit en 
de betrouwbaarheid te garanderen. Je kunt wel de volgende maatregelen nemen om bij te 
dragen aan de kwaliteit van de analyses: 
 

 Literatuurstudie: de kenmerken die uit het onderzoek naar voren komen worden getoetst 
aan de kenmerken genoemd in de literatuur.  

 Een critical friend mee laten scoren/kijken: drs. Marleen Miedema, docent Nederlands, 
afdelingsleider en in begin van haar carrière als onderzoeker werkzaam voor SLO is 
betrokken bij de scoring van de uitspraken in het interview.  

 Meerdere bronnen gebruiken: de visies van zowel docenten, afdelingsleiders als 
leerlingen zijn betrokken in het onderzoek. 
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5 Resultaten 
 
 

5.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk is een weergave van de analyse van de gegevens die in dit onderzoek zijn 
verzameld. Met behulp van semigestructureerde interviews zijn gegevens verzameld bij 
docenten, afdelingsleiders en leerlingen.  
Zie tabel 2 in paragraaf 4.4 voor een overzicht.  
 
In dit hoofdstuk is bij elke deelvraag in een of meerdere tabellen het aantal keren gescoord 
dat tijdens de interviews een categorie, een belemmerende/bevorderende factor of een 
advies aan de schoolleiding om de belemmerende factoren op te lossen genoemd wordt. De 
tabellen worden verhelderd met uitspraken van de geïnterviewde respondenten.  
 
 

5.2 Docentcompetenties bij interne differentiatie ten behoeve van 
het ondersteunen van excellent leren  
 
Deelvraag 1. Welke docentcompetenties zijn bij interne differentiatie nodig om het excellent 
leren te ondersteunen? 
 
Om deelvraag 1 te beantwoorden zijn interviewgegevens van zowel docenten, leerlingen als 
afdelingsleiders gebruikt. De gesprekken zijn gevoerd aan de hand van semigestructureerde 
interviewformats. Zie in dit verband de bijlage 3, 4 en 5. Hierna zullen de gegevens per 
geleding geordend worden.  
 

5.2.1 Resultaten interviews docenten 
Vooraf een toelichting op tabel 2, waarin de resultaten van de interviews zijn geordend.  
In de linker kolom van deze tabel staan de excellentie bevorderende competenties van 
docenten. Deze competenties liggen in lijn met de categorieën die in het conceptueel model 
zijn genoemd. De beoordelaars hebben aan deze set de categorie lef toegevoegd. Dit 
gebeurde tijdens het scoringsproces op grond van het grote aantal opmerkingen dat 
betrekking had op lef. Tijdens het scoren kwam namelijk uit alle interviews naar voren dat je 
moet durven te schrappen,moet durven om verantwoordelijkheid bij de leerling te leggen, 
moet durven te experimenteren. 
Het aantal opmerkingen per categorie is ten slotte uitgesplitst naar aantal opmerkingen per 
docentgedrag. Deze categorieën van docentgedrag zijn ontstaan tijdens het scoringsproces.  
 
Toelichting op de drie hoogste scores 
De toelichting zal in paragraaf 5.2.4 in tabel 5 nog verder worden ingekleurd met 
opmerkingen van docenten en leerlingen. Wat opvalt is dat docenten het vaak over durven 
hebben. Dit lijkt erop te wijzen dat docenten het spannend vinden om te differentiëren. Ze 
geven aan dat ze bang zijn dat ze leerlingen te weinig laten oefenen, hen tekort doen. Van 
de 116 gescoorde opmerkingen gaan er 33 over lef, dit is maar liefst 28%.  
Docenten lijken ook de pedagogische competentie belangrijk te vinden: ze zeggen daar 28 
keer iets over, dat is 24% van alle opmerkingen. Je leerlingen kennen is volgens de 
docenten een voorwaarde om te kunnen differentiëren. Dan kun je zijn niveau bepalen, zijn 
leerstijl bepalen. De opgebouwde vertrouwensband legt de basis om leerling beter te kunnen 
motiveren en zorgt ervoor dat zij de leerling meer verantwoordelijkheid durven te geven. 
Als men de competentie Begeleiding ook onder pedagogische kwaliteit zou laten vallen, dan 
wordt het zelfs de grootste categorie (35 van de 116 is 30%) 
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Tabel 2 

Kenmerken van docentengedrag ten behoeve van excellent leren van leerlingen 

Categorie Benoeming docentengedrag door docenten 

De docent: 

Aantal  Scholen 

S1 S2 S3 

Lef Heeft lef 33    

 
 durft uit te proberen en daarmee verschillen tussen leerlingen. te 

benoemen 
9 

3 3 3 

 
 durft te schrappen in de geplande lesstof 8 0 2 3 

 
 durft verantwoordelijkheid te delen met de leerling 15 5 5 5 

 
 durft zich open te stellen (kan kritiek ontvangen, is reflectief) 5 1 1 3 

Pedagogische  Ziet verschillen tussen leerlingen 28     

kwaliteit  Sluit aan bij verschillende leerstijlen  7 1 0 6 

 
 Kan niveau van een leerling bepalen 15 1 6 8 

 
 Bouwt wederzijds vertrouwen op tussen hem en de leerling 6  1 1 4 

Motiveren Is intrinsiek gemotiveerd door: 20      12 5 1 6 

 
 de eigen zin om te veranderen 

 
   

 
 te zien dat de leerling tekort komt,  

 
   

 
 te geloven in de meerwaarde v. differentiatie voor de leerling 

 
   

 

Motiveert door: 

 uit te leggen waarom de leerling op een bepaald niveau 
opdrachten krijgt (de leerling wil geen uitzondering zijn) 

             8 

 
3 

 
5 

 
0 

Uitdagen Daagt uit door 15     

 
 het gebruiken van zijn creativiteit in het bedenken van 

afwisselende werkvormen 
14  

8 2 4 

 
 leerling uit zijn comfort zone te halen 1  0 0 1 

Begeleiding Begeleidt 15     

 
 door balans te zoeken in aansturen en loslaten 10 2 3 5 

 
 door parallelle activiteiten binnen de les te organiseren die elkaar 

niet bijten 
  5 

0 2 3 

Hoge eisen stellen Geeft opdrachten op niveau 4          4 2 1 1 

Hoge resultaten 
bereiken 

 0  
   

Overdracht van 
vakkennis/ 
Didactische- en 
differentiatie -
gereedschappen 

 0  

   

Totaal aantal keer 116      

 
Bij de competentie Motiveren (20 van de 116 is 17% van alle opmerkingen) gaat het vooral 
om de intrinsieke motivatie. Waarom wil ik differentiëren? Het is de motor die zorgt dat 
docenten, ondanks het vele werk, door blijven gaan met differentiëren in de les. 
 
Geen van de antwoorden van de docenten heeft betrekking op het stellen van hoge eisen en 
het behalen van hoge resultaten. Dat wil niet zeggen dat het niet speelt, alleen heeft het op 
dit moment geen prioriteit of het is te vanzelfsprekend om te benoemen. Wellicht geldt dit 
ook voor de overdracht van vakkennis en het beschikken over didactische- en 
differentiatiegereedschappen.  
Over de differentiatiegereedschappen wordt wel gesproken, maar dan over het ontbreken 
ervan. Er zijn volgens docenten te weinig praktische handreikingen. 
 
Nuanceverschillen tussen de scholen 
Bij alle drie de scholen is lef hebben een belangrijke competentie (score 9,11,14) ,maar de 
manier waarop docenten differentiëren in de les lijkt van invloed op de in tabel 2 gescoorde 
opmerkingen.  
 
Bij school 1 wordt vooral met activerende werkvormen gewerkt. De hele klas werkt in 
principe aan hetzelfde. De differentiatie zit dan in de moeilijkheidsgraad van de opdrachten 
en tempo wisselingen. Door docenten van deze school wordt schrappen in de leerstof niet 
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genoemd. Ook het niveau en de leerstijl zijn daar niet aan de orde. Door het gebruik van veel 
verschillende werkvormen, speelt bij deze docenten de creativiteit een grote rol. 
 
Bij school 2 selecteert het docententeam excellente leerlingen, die een door middel van 
compacten en verrijken aangepast programma afwerken. Gedeeltelijk in de klas en 
gedeeltelijk daarbuiten. Een van beide docenten differentieert daarnaast ad hoc tijdens elke 
les, dus ook voor leerlingen die niet in het excellentieprogramma zitten, door te schrappen en 
te verrijken. Dat kan alleen als je hen goed kent, zoals zij zegt. Wat opvalt is dat deze 
docenten veel zeggen over het bepalen van het niveau van de leerling en durven te 
schrappen. 
 
Bij school 3 werkt de ene docent door middel van activerende werkvormen en de andere 
docent differentieert met behulp van drie niveaugroepjes. Dus beide werkwijzen komen hier 
voor. Wat opvalt is dat bij deze school veel aandacht is voor de pedagogische component.  
Nog een opvallende gegeven in de tabel is, dat van de zes docenten er een de intrinsieke 
motivatie niet noemt. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat deze docent verplicht is om 
een keuze te maken voor een onderwijswerkgroep. Zij heeft gekozen voor de 
onderwijswerkgroep compacten en verrijken voor de excellente leerling. Dan is er geen 
intrinsieke, maar een extrinsieke motivatie. 
 

5.2.2 Resultaten interviews leerlingen  
De leerlingen hebben niet zoveel opmerkingen gemaakt over docentgedrag. De meeste 
opmerkingen van hen betreffen lesinhoudelijke opmerkingen.  
 

Tabel 3  
Kenmerken van docentengedrag ten behoeve van excellent leren van leerlingen  

Categorie 

Docentengedrag dat leerlingen zien 

De docent: 

Aantal  

Scholen 

S1 S2 S3 

Lef Heeft lef      

 
 Durft verantwoordelijkheid te delen met de leerling 1 0 1 0 

Pedagogische  Ziet verschillen tussen leerlingen     

kwaliteit  Kan niveau van een leerling bepalen 3            2 1 1 0 

 
 Bouwt wederzijds vertrouwen op tussen hem en de leerling 1 0 1 0 

Motiveren 

Motiveert d.m.v.: 

 Uit te leggen waarom de leerling op een bepaald niveau 
opdrachten krijgt (de leerling wil geen uitzondering zijn) 

1 
1 

 
1 

 
0 

 
0 

Uitdagen Daagt uit door     

 
 het gebruiken van zijn creativiteit in het bedenken van 

afwisselende werkvormen 

2  1 1 0 

Begeleiding Hij begeleidt: 5    

 
 door balans te zoeken in aansturen en loslaten 3  1 1 1 

 
 door parallelle activiteiten binnen de les te organiseren die 

elkaar niet bijten 

2  1 1 0 

Hoge eisen stellen Geeft opdrachten op niveau 3  1 1 1 

Totaal aantal keer 15 
    

De meeste opmerkingen van de leerlingen gaan over begeleiding. Ze worstelen met de mate 
van zelfsturing die de docent verwacht. Ze willen wel aangepaste opdrachten, maar die 
moeten nog wel voldoende sturing en feedbackmomenten bevatten, anders voelen ze zich 
tekort gedaan. 
De competentie lef hebben zegt de leerling bijna niets. Wat de belevingswereld van de 
leerling wel raakt, is het delen van de verantwoordelijkheid.  
Wat opvalt is dat de leerlingen van alle drie scholen opdrachten van een hoger niveau willen, 
oftewel ze willen dat de docent hogere eisen aan hen stelt. 
 
Het lijkt niet zinvol om naar de verschillen tussen de scholen te kijken, gezien het kleine 
aantal gescoorde opmerkingen. 
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Visie van leerlingen op differentiëren door docenten  
Leerlingen hebben in de interviews uitvoerig aangegeven wat meer begaafde leerlingen 
motiveert en demotiveert. Zie in dit verband bijlage 6.  
In de samenvatting hierna worden de resultaten geanalyseerd en samengevat 
 
In de opsomming op bijlage 6 is ook te zien dat de leerlingen niet eensluidend zijn in hun 
wensen. Eén leerling trok aan het eind van het interview de conclusie dat er tussen hen ook 
nog heel veel te differentiëren viel.  
Als grootste gemene deler willen de meer begaafde leerlingen dat 
 de docent een korte uitleg geeft;  
 de docent geen extra opdrachten geeft, maar andere vervangende opdrachten;  
 ze eigen verantwoordelijkheid krijgen;  
 ze mogen samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen (in niveau groepen);  
 ze iets nieuws leren (niet verdiepen);  
 de docent zorgt voor afwisseling;  
 de docent hun feedback geeft (niet alleen maar zelfstandig laten werken). 
 
Wat docenten niet moeten doen volgens deze leerlingen is  
• van de leerling een buitenbeentje maken;  
• een leerling verplicht iets te doen wat hij al kan;  
• vertellen wat in het boek staat;  
• de leerling niet zien (geen aandacht/geen feedback);  
• de leerling verplichten tijdens de les te blijven luisteren;  
• eisen dat een leerling zich aanpast aan de docent. 
 

5.2.3 Resultaten interviews afdelingsleiders  
In de onderstaande tabel staan de docentenkenmerken die afdelingsleiders noemen om het 
excellent leren van leerlingen te bevorderen. Onder de tabel staat een korte toelichting. Deze 
toelichting zal in paragraaf 5.2.4 in tabel 5 ingekleurd worden met opmerkingen van de 
afdelingsleiders. 
 

Tabel 4 
Kenmerken van docentengedrag ten behoeve van excellent leren van leerlingen 

 

Categorie Wat docenten moeten laten zien volgens afdelingsleiders Aantal  
Scholen 

S1  S2 S3 

Lef Heeft lef 5     

  durft uit te proberen en daarmee verschillen tussen leerlinge. te 
benoemen 

1 0 1 0 

  durft te schrappen in de geplande lesstof 2 1 1 0 

  durft verantwoordelijkheid te delen met de leerling 2 0 1 1 

Pedagogische kwaliteit 
 

Ziet verschillen tussen leerlingen 

 Bouwt wederzijds vertrouwen op tussen hem en de leerling 

3  
             3 

 
1 

 
1 

 
1 

Motiveren Motiveert d.m.v.: 

 Uit te leggen waarom de leerling op een bepaald niveau 
opdrachten krijgt (de leerling wil geen uitzondering zijn) 

3  1 1 1 

Uitdagen Daagt uit d.m.v.:      

 het gebruiken van zijn creativiteit in het bedenken van 
afwisselde werkvormen 

2  1 1 0 

Begeleiding Hij 6     

  zorgt voor balans in sturing 3 1 1 1 

  organiseert parallelle activiteiten binnen de les die elkaar niet 
bijten 

3 1 1 1 

Overdracht van 
vakkennis/ 
Didactische- en 
differentiatie 
gereedschappen 

Boven de stof staan 
 

2  1 0 1 

Totaal aantal keer 21    
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Bij de vraag aan de afdelingsleider over welke competenties een docent moet beschikken 
om te kunnen differentiëren in de klas, werden de meest gangbare competenties van 
docentschap opgenoemd (zie tabel 6 uitspraak afdelingsleider). Veel opmerkingen die 
passen in de benoemde categorieën docentgedrag hebben ze niet (totaal 21). Wat wel 
opvalt is dat net als de docenten ook de afdelingsleiders spreken over durven oftewel lef 
hebben. 
De genoemde competenties blijken hetzelfde te zijn als die van de docenten (tabel 1), maar 
worden in een iets andere rangorde van belang.  
De afdelingsleiders vinden dat een docent ten eerste aan alle basiscompetenties moet 
voldoen. Daarbuiten moet de docent durven te experimenteren met werkvormen, met 
compacten/verrijken et cetera.(lef) De organisatie van dit laatste en de begeleiding van de 
leerling heeft daarbij hun grootste aandacht.  
 

5.2.4 Uitspraken 
 
De onderstaande tabel bevat bij elke categorie voorbeelduitspraken en illustreert daarmee 
de categorieën en de manier waarop de beoordelaars te werk zijn gegaan. De uitspraken 
van leerlingen zijn blauw gedrukt. 
 
 

Tabel 5 
Uitspraken in interviews over de docent competenties door docenten en leerlingen 

Categorieën Toelichting op gedragskenmerken met behulp van uitspraken van docenten en leerlingen 

Lef Durft uit te proberen en daarmee verschillen tussen leerlingen te benoemen 
 “De docent is een scherpe observator, kijkt tijdens de les naar wat leerlingen doen met de leerstof. 
Zij differentiëren in werkvorm, het zijn mensen die sterk reflectief zijn ingesteld. Mensen die durven te 
experimenteren.” 

 Durft te schrappen in de geplande lesstof 
“Studiewijzers op maat, (compacten en verrijken), zijn heel erg belangrijk, dan kunnen de slimme 
leerlingen zelfstandig aan het werk”. 

 Durft verantwoordelijkheid te delen met de leerling 

 Het heeft ook te maken met durven, durven loslaten, klas rumoerig durven laten zijn.”  

 “Ik denk dat een docent leerlingen vooral zelf een beetje initiatief moet laten nemen. De leerling 
moet zelf wat meer verantwoordelijkheid krijgen. Dat ontbreekt bij heel veel leerlingen en 
leraren […] Dat eigenlijk de leerling heel actief is en dat de leraar op een passieve manier 
faciliteert.” 

 Durft zich open te stellen (kan kritiek ontvangen, is reflectief) 
 “Maar de eigenschappen van een docent zijn, open staan, reflectief zijn, kunnen reflecteren, het is 
iets waar je in kan ontwikkelen. Je moet niet bang zijn om een fout te maken dat gewoon een les 
mislukt. Want als je daar niet tegen kan, dan gaat het ook niet lukken.” 
 

Pedagogische 
kwaliteit 

Ziet verschillen tussen leerlingen  
Om te kunnen differentiëren moet de docent de verschillen tussen de leerlingen zien.  
“Als jij na je uitleg naar een groepje loopt, ben je al een beetje aan het differentiëren, als je naar de 
leerlingen kijkt en/of in hun schrift kijkt“ 

 Sluit aan bij verschillende leerstijlen 
 “Maar het gecontroleerd, het goed gefundeerd bepalen welke leerstijl past bij welke leerling, welke 
werkvorm past bij welke leerling.  

 Kan niveau van een leerling bepalen 

 “Moeilijk is om allereerst goed te krijgen, natuurlijk in beeld krijgen, op welke niveaus leerlingen 
zitten en ook hoe ze ook leren.” 

 “[…} mijn Maatschappijleer docent, zoals ik al zei. Ik ben vrij betrokken bij de politiek en dan 
hoef je bij mij niet het verschil tussen links en rechts in de les uit te leggen. Dus dan mag ik 
voor mezelf in de mediatheek een projectje gaan doen. Een onderzoekje naar een Partij of zo. 
Dat vind ik heel fijn. Dan krijg ik ook zelf de verantwoordelijkheid voor.” 

 Bouwt wederzijds vertrouwen op tussen hem en de leerling 

 “Want er moet steeds een basismotivatie zijn bij de leerlingen, dat die enerzijds intrinsiek 
gemotiveerd is om zelfstandig iets te kunnen doen, wat een docent hem heeft toebedacht, 
waarbij hij de leerling accepteert van zijn of haar docent, dat die docent weet wat goed voor 
hem of haar is. Daarvoor moet je wel een behoorlijke vertrouwensband hebben.” 

 “Als je vragen hebt dat je altijd naar hem toe kan. […] Maar hij moet gewoon aardig zijn “ 
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Categorieën Toelichting op gedragskenmerken met behulp van uitspraken van docenten en leerlingen 

Motiveren Er zijn drie soorten intrinsieke motivatie: 

 zin om te veranderen  
 “Als docent krijg je daar enorm veel energie van. Het kost soms tijd en moeite om dingen te 
ontwikkelen en scherp te krijgen, maar het levert zoveel op” 
“Ik vind het heel leuk om leerlingen op die manier te zien leren.” 

 Ziet dat leerling te kort komt 
“Wat ik het leukste vindt aan deze manier van werken is dat ik daarmee de verveling  weg neem van 
de toppresteerders. Het is ook echt verveling, dat zie je in hun ogen.” 

 Gelooft in meerwaarde voor de leerling 
‘Ik geloof hierin, ik geloof dat het een meerwaarde heeft.” 

 Bij motivatie bevorderen gaat het over het motiveren van leerlingen om andere soorten opdrachten 
dan de rest van de klas te maken.  

 “Van die staat echt een ruim voldoende en die kan het ook en die zou best wel een les of twee 
lessen kunnen missen en daar zijn wij mee andere opdrachten gaan geven. En toen hebben 
we gezegd van we hebben ook zo’n interesse lijst gepakt en hebben aan de leerlingen 
gevraagd van we hebben jou uitgekozen, want.. Wat zou jij willen doen wat vind je interessant.” 

 “Voor mij hoeft dat niet echt. Ik wil niet echt anders zijn dan de rest uit mijn klas. Dat ik iets 
apart mag doen of zo. Ik wil net als de rest van de klas hetzelfde doen. Dus dat is niet nodig.” 

 

  

Uitdagen De werkvorm daagt de leerlingen uit.  
De docent beschikt over de creativiteit, om eenvoudig een activerende werkvorm kunnen verzinnen.  

 “Dus mijn visie of mijn doel, mijn ideaal, is dat iedere leerling zelfstandig aan het werk kan. Zeg 
maar zonder mij. Ik heb ooit gezegd. Ik ben pas een goed docent als ze mij niet meer nodig 
hebben. En ik heb gemerkt dat ik dat vooral met activerende werkvormen doe, om te zorgen 
dat zij alleen of met elkaar aan de slag kunnen. Ik ben ik natuurlijk ook aanwezig.” 

 Leerlingen zeggen dat ze meer projecten naast hun basisstof willen doen, want “verdiepen in 
de aangeboden leerstof is saai. Dat is saai, omdat het niets nieuws is, er komen alleen meer 
aspecten erbij.” 

 Leerling uit zijn comfort zone te halen  
“Hoe ver kan ik gaan om een leerling uit zijn comfortzoom te trekken? Te zeggen: ik ga gewoon een 
kwartier niks zeggen, ik ga niks toelichten van de opdracht, je gaat het doen, want je kunt het.” 
 

Begeleiding Hij zorgt voor balans in sturing 
Begeleiding gaat voor de docenten over het sturen in de klas van alle leerlingen en hun activiteiten.  

 “Maar ze hebben ook tijd en jouw aandacht nodig om daar iets mee te kunnen doen. Want we 
hebben nu een opdracht gemaakt en wat ik zelf altijd vergeet is dat je even naar ze toe gaat, 
hoe is die opdracht gegaan. Vaak denk je het komt wel goed…  

 “Bij de meeste vakken waarbij het in het boek is uitgelegd, heb je geen leraar nodig. Soms is 
het zo dat je het niet begrijpt, kun je in het antwoord kijken. Het is wel zo dat de leraar je aan 
het werk zet.” 

 Organiseert parallelle activiteiten binnen de les die elkaar niet bijten  

 …maar het is ook leuk om je les zo te moeten inrichten om iedereen goed bezig kan houden, 
goed dingen kan leren en dat niet iedereen hetzelfde interessant en leuk vindt.” 

 “Wat ik echt vervelend vind is de dingen verplicht doen die je al kunt.” 
 

Hoge eisen 
stellen 

Door middel van opdrachten op niveau 

 “Dus als je in de onderbouw die versnelde studiewijzer aan hun geeft en extra materiaal dan 
leren ze met een beetje geluk wel om kritischer met de leerstof om te gaan.” 

 “Ik vind het wel leuk dat je soms dingen met elkaar moet combineren, maar dat je niet meteen 
het antwoord weet. Niet zomaar een hoofdvraag is, want dat is heel simpel. Dus dat je 
bijvoorbeeld, ik kan geen voorbeeld noemen, maar wel iets moeilijke.”.  
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In tabel 6 staan enkele kenmerkende uitspraken van de afdelingsleiders t.a.v. de eerste onderzoeksvraag. 

Tabel 6 
Uitspraken in interviews over de docent competenties door de afdelingsleiders 

categorie Uitspraak afdelingsleiders 

Pedagogische 
kwaliteit; 
Begeleiding 
Uitdagen 
Motiveren 
 

In onderstaande uitspraak worden alle competenties inpliciet genoemd: 
“Je hebt ze allemaal een beetje nodig. Je moet interpersoonlijk competent zijn. Je moet goed 
kinderen individueel kunnen aanvoelen. Ook pedagogisch. Je moet het goed weten te 
brengen.Veilig klimaat voor ze scheppen, uiteraard ook didactisch. Hoe ga je het organiseren,ga je 
werken met verschillende leswijzers? Je hebt verschillende mogelijkheden”   
 

Lef  Ook de afdelingsleiders spraken over lef: 
“Maar ze vinden het lastig om ook tegen leerlingen te zeggen je hoeft dit niet te doen, je mag dat 
overslaan. Wie het al snapt mag alvast aan het werk gaan en de rest blijft bij mij en kijkt met mij 
mee. Dat zie ik in lessen wel meer gebeuren, maar docenten hebben moeite om het los te laten en 
ze moeten over de competenties beschikken om de verrijkingsopdrachten te maken/te vinden. Dat 
het niet meer van hetzelfde is, maar echt beroep doet op iets anders.” 

 
 

5.2.5 Samenvatting 
  
De vraag welke docentcompetenties nodig zijn bij interne differentiatie gericht op de 
ondersteuning van excellent leren, kan als volgt worden samengevat. 
 
Volgens zowel de docenten als de teamleiders moeten docenten beschikken over de 
categorieën lef, pedagogische kwaliteiten, uitdagen, motiveren en begeleiden.  
 
De kenmerken durven te experimenteren, leerlingen durven los te laten en open staan voor 
feedback blijken het belangrijkste te zijn. Om tussen leerlingen te kunnen differentiëren dient 
de docent zijn leerlingen goed te kennen en een vertrouwensband met hen opgebouwd te 
hebben. Dat bereikt hij door interesse in hen te tonen en hun feedback te geven op hun 
leren. Om succesvol in lessen te kunnen differentiëren dienen de basiscompetenties van de 
docent in orde zijn. De focus van de les ligt op verschillen tussen de leerlingen en niet bij de 
uitleg van de leerstof. Docenten die de verschillen tussen de leerlingen zien, hebben een 
intrinsieke motivatie om te differentiëren. Een eigenschap die veel docenten expliciet als 
voorwaarde noemen. 
 
De leerlingen willen door de docent gezien worden, opdrachten op niveau krijgen, 
samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen, niet verplicht worden dingen te doen die 
ze al kunnen. Maar daarbij willen ze niet, als enige, buiten de groep worden geplaatst. Een 
goede docent vinden zij een docent die heel veel zelfvertrouwen heeft en humor en niet op 
de laatste plaats enorm veel verstand van zijn vak. 
 
 

5.3 Factoren die het proces van interne differentiatie bevorderen dan wel 
belemmeren 
 
Deelvraag 2. Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren het proces van interne 
differentiatie op excellentie? 
 
Voor deze deelvraag wordt gebruik gemaakt van de interviews met docenten en 
afdelingsleiders. Het resultaat is een verzameling van uitspraken van docenten en 
afdelingsleiders over factoren die het proces van interne differentiatie bevorderen dan wel 
belemmeren. Eerst wordt het resultaat van de docenten besproken, daarna van de 
afdelingsleiders. Ook worden de overeenkomsten en verschillen tussen hen besproken. Ter 
verdere inkleuring worden aan het eind van deze paragraaf in tabel 9 een aantal uitspraken 
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van afdelingsleiders en docenten over de belemmerde- en bevorderende factoren 
gepresenteerd. 
 

5.3.1 Resultaten van de interviews met docenten en afdelingsleiders  
Hieronder zijn de door de docenten en afdelingsleiders in interviews genoemde 
belemmerende en bevorderende factoren in tabel 7 en 8 verzameld. Hierna worden de 
tabellen toegelicht. 
 

Tabel 7 

Factoren die volgens de docenten het proces van het interne differentiatie op 
excellentie bevorderen dan wel belemmeren 

 
 

Docenten Aantal 
Scholen 

S1 S2 S3 

      

Belemmerende  
factoren 

Werkdruk  
Te weinig tijd voor  voorbereiding, grotere hoeveelheid nakijkwerk, het ontwikkelen van 
verschillende toetsingsmethode  

15 3 5 7 

 Niet goed lopende sectie en/of is het speerpunt van een team  
Niet betrokken, opdrachten worden niet gedeeld/niet samen ontwikkeld 

10 3 3 4 

 De angst bij de collega’s voor verandering (uit comfortzone treden) 
Argumenten: kost te veel tijd, duurt te lang, kost te veel energie 

6 1 1 4 

 Druk van het te geven lesprogramma  3 1 0 2 

 Slechte scholing (te weinig best practice) 3 0 2 1 

 Onzekerheid 
doe je het goed, doe je je leerlingen recht. 

3 0 0 3 

 Basisdocentschap niet in orde 3 0 1 2 

 Volle klassen 1 1 0 0 

 Cultuur van de school kan belemmeren 
Alles klassikaal 

1 0 1 0 

 Totaal aantal keer 45    

Bevorderende 
factoren 

     

 
Zich gesteund voelen door de  schoolleiding 

 
6 

 
2 

 
2 

 
2 

 Samen met anderen bouwen aan differentiatie ontwikkeling 1 0 0 1 

 Totaal aantal keer 7    
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Tabel 8 

Factoren die volgens de afdelingsleiders het proces van het interne differentiatie op 
excellentie bevorderen dan wel belemmeren 

 
Afdelingsleiders 

Aant
al 

Scholen 

S1 S2 S3 

  
    

Belemmerende  
factoren 

Vanwege de functie inhoud van LC en LD- functies worden docenten niet extra 
gefaciliteerd in tijd. 
De meest innovatieve (jonge) docenten hebben geen LD- functie en worden ook niet 
extra gefaciliteerd 

3 1 1 1 

 Werkdruk bij docenten 
De afdelingsleider heeft geen extra uren te vergeven. 

1 1 0 0 

 Scholing geven die niet aanslaat 
Te theoretisch,  geen handvaten of voorbeelden 

1 1 0 0 

 Als schoolleiding/directie te ver voor de troepen uitlopen 1 1 0 0 

 Cultuur 
Indien het de cultuur is om niet boven het maai veld uit te komen. 

1 0 1 0 

 Totaal aantal keer 7    

      

Bevorderende 
factoren 

Sturing door de teamleiders 
In het vakwerkplan van de sectie staat de aanpak betreffende de excellente leerling 
beschreven.  
Dit vakwerkplan wordt besproken met de afdelingsleiders  
En/of monitoren d.m.v. lesbezoek bij docenten 

3 1 1 1 

 Cultuur omslag  
Bij leerlingen, docenten  en omgeving bevorderen: dat presteren mag; dat we het 
beste uit de leerlingen willen halen 

2 1 1 0 

 Docenten scholen: 
in de methode compacten en verrijken;  
thematische bijeenkomsten organiseren: 
nu gymnasium didactiek volgend schooljaar differentiatie;  
hiermee een sneeuwbaleffect creëren 

2 0 1 1 

 Good practice in het team met elkaar delen ; 
Breed aanbod;  
goede voorbeelden van gedifferentieerde lessen 

2 2 0 0 

 Het leerlingvolgsysteem goed vullen:  
goede overdracht van mentoren, tijdens leerlingvergadering leerlingen vragen om 
mee te doen  

1 1 0 0 

 Ook aanbod buiten de klas (maatwerk) 1 0 1 0 

 De buitenwacht erbij betrekken 1 0 0 1 

 Totaal aantal keer 12    

 
 
De door de docenten meest genoemde belemmering is de werkdruk, te weinig tijd om te 
ontwikkelen (15 van de 45 is 33%). De docenten noemen allemaal de hoeveel tijd die het 
kost als reden voor het ‘bijna stoppen’ met het differentiëren binnen hun lessen. Hun 
intrinsieke motivatie zorgt dat ze toch doorgaan. Maar niet elke les is een gedifferentieerde 
les. Ze kiezen voor één klas, of starten pas aan het eind van een hoofdstuk (laatste lessen) 
met differentiëren.  
Verder is het voor de docenten een knelpunt dat zij de enige binnen hun sectie zijn die met 
differentiatie in de les experimenteren. Maar liefst 22% van de opmerkingen gaat hierover. 
De sectieleden, maar ook teamleden zijn niet echt in hun lessen geïnteresseerd. De 
argumenten zijn legio: “te druk, bijna met pensioen, moeilijk, te grote klassen, te weinig tijd”. 
De docenten zien verder bij hun collega’s angst voor verandering (13%). 
Deze twee factoren samen (35%) laten zien dat als de heersende cultuur binnen de school 
klassikaal lesgeven is, het moeilijk is daartegen op te boksen. 
 
Scholing wordt door zowel afdelingsleiders als docenten genoemd. Docenten willen 
praktische handvaten. De geboden scholing is te theoretisch. De afdelingsleiders zeggen dat 
de scholing niet aanslaat. Zij geven geen reden waarom.  
 
Bij de docenten leeft de angst dat zij door te snijden in de oefenstof of het niet exact volgen 
van de lesmethode, de leerlingen niet goed voorbereiden op het examen (druk van het 
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lesprogramma). Hier speelt dus het durven loslaten en verantwoordelijkheid leggen bij/delen 
met de leerling. 
 
Docenten noemen de steun die zij van hun afdelingsleider krijgen motivatiebevorderend. Hij 
geeft hun aandacht; spart met hen. Ze mogen mensen van buiten de les inhalen et cetera. 
Ook wordt het samen met andere vakdocenten ontwikkelen van lessen als motiverend 
ervaren.  
 
De afdelingsleiders noemen de heersende cultuur binnen een school zowel een 
belemmerde- als bevorderende factor. Zij willen bereiken dat de heersende cultuur binnen 
school het beste uit de leerlingen halen is. Het lijkt erop dat de door hen genoemde 
bevorderende factoren hoofdzakelijk in de aansturende lijn liggen. Zij proberen te 
bewerkstellingen dat docenten, door hen te enthousiasmeren via sturende 
opdrachten/gesprekken/scholing, aandacht aan de verschillen tussen de leerling besteden. 
Ook probeert men het bewustwordingsproces van de docenten te sturen door de secties in 
hun schoolvak werkplan te laten opnemen hoe ze aandacht geven aan de meer begaafde 
leerling. Dit vakwerkplan dient besproken te worden met de afdelingsleider. 
 
Samengevat proberen de afdelingsleiders een cultuurverandering binnen de school teweeg 
te brengen. Uit de commentaren van de afdelingsleiders lijkt dit bij de ene school beter te 
lukken dan bij de andere.  
 

5.3.2 Uitspraken 
 
In tabel 9 staan enkele kenmerkende uitspraken van docenten en afdelingsleiders over de 
factoren die differentiatie in de les bevorderen of belemmeren. 
 

Tabel 9 
Uitspraken in interviews over belemmerende- en bevorderende factoren door docenten en afdelingsleiders 

De docenten 

Belemmerende factoren 

Werkdruk: te weinig tijd 
“Zeker in het begin. Je vogelt van alles uit en je denkt ja dat is leuk, maar als ik dit volgende week dus weer wil doen, 
dan moet ik er weer zoveel tijd in stoppen. Houd ik dat wel vol? 
 

“Het is vaak tijd wat je te kort komt om dingen goed en grondig te bestuderen.” 

Niet goed lopende sectie en/of is het speerpunt van een team 
‘’En dan voel je eigenlijk niet die betrokkenheid bij de sectie.” 
‘Maar ik blijf het wel proberen, en als ze stom doen, dan denk ik ook je verandert ook niet zomaar mensen. En wie 
ben ik dat om dat dan te gaan doen.’ 
 

“Ja, ik zit in een grote sectie dus het zal best wel moeilijk zijn. Je probeert het ook te laten verspreiden als een 
olievlek. Dat kost tijd en het kost ook bepaalde mensen uit hun comfort zone halen. Ik kan niet zeggen, we staan met 
z’n allen in de sectie bij elkaar voor differentiëren hoor.” 

De angst bij de collega’s voor verandering 
“Er zijn altijd wel redenen om aan de klassieke manier van lesgeven vast te houden: tijd gebrek; gewend aan die 
manier van lesgeven. Dat geeft een gevoel van veiligheid voor zowel docent als leerling.”  
 

“Dat heeft ook vaak verschillende redenen, dat ze niet willen. En ik denk dat het toch te maken heeft met, het willen 
proberen. Ik denk dat het belangrijkste is dat aspect veiligheid. Angst om het uit te proberen, maar ook angst wat als 
het nou fout gaat. En alle excellente leerlingen, gaan opeens heel hard onderuit. Die moeten hun acht inleveren voor 
een zes. Heb ik het dan fout gedaan? Hebben zij het fout gedaan. Wie heeft het dan fout gedaan? 

Druk van het te geven lesprogramma  
“Laat het maar. Eerst je basisdingen en zorgen dat je lesprogramma erdoor heen gedraaid krijgt en dan komt de rest 
later wel. Zo moet je eigenlijk niet denken.” 

Slechte scholing (te weinig best practice) 
“Wij hebben geen goede scholing. Wij zijn er dit jaar mee bezig geweest en het is echt niet gelukt. Wij hebben 
iemand op school gehad, die heeft twee middagen cursus gegeven. Ik vond het vreselijk echt vreselijk.” 

Cultuur van de school kan belemmeren 
“Het eerste jaar was echt wennen. Het was echt alleen klassikaal. Ik keek denk ik al wel beter naar de leerlingen en 
ik deelde ze ook stiekem in groepjes in. Maar echt helemaal zo doorpakken, nee dat heb ik niet gedaan. Dan 
verander je de hele cultuur van de school.” 



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 34 

De docenten 

Bevorderende factoren 

Zich gesteund voelen door de schoolleiding 
“Mijn afdelingsleider, dat is zo’n enthousiaste vogel en die vindt dat dat moet. En daar wordt ik door, ja dan ben ik 
heel makkelijk, dan zorg ik dat het gebeurt.” 
 

“… die niet alleen mijn afdelingsleider is, maar heel veel dingen kan vertellen. En als soms je hele hoofd vol zit, dan  
kan ze jouw met beide benen weer op de grond zetten.” 

Samen met anderen bouwen aan differentiatie ontwikkeling 
“Ik zou daar meer in de sectie meer mee willen doen. En dat we meer materiaal hebben.” 

 

De afdelingsleiders 
Belemmerende factoren 

Vanwege de functie inhoud van LC en LD- functies worden docenten niet extra gefaciliteerd in tijd. 
‘Daar is nog wel wat onbegrip. Mensen zijn nog wel van eh zeker voor LD. Nu met het entree recht. Docenten die in 
aanmerking willen komen voor een LD functie. Die begrijpen niet helemaal goed. Dan moet ik taken gaan doen en 
hoe moet het dan met mijn lessen? […] Als jij zo’n goede docent bent, dan moet je dat binnen je opslag kunnen 
doen. Dat is het onderscheid” 

Werkdruk 
“Ze zijn niet gefaciliteerd. Ze zijn gefaciliteerd dat ze een cursus mogen doen, maar het toepassen vinden wij binnen 
hun professionaliteit horen.” 

Scholing geven die niet aanslaat: 
te theoretisch, geen handvaten of voorbeelden 

Als schoolleiding/directie te ver voor de troepen uitlopen 
‘En je moet als schoolleiding ervoor zorgen dat je net iets vooruit loopt. Als je te ver vooruit loopt dan ben je dingen 
aan het roepen, waarvan mensen denken, ja hum.” 

Cultuur:van de school  
“Dat is omdat mijn team heeft gezegd dat differentiëren belangrijk is. Daar heb ik wel in gestuurd. Het is ook een 
beetje oneerlijk van om te zeggen dat iedereen blij riep, laten we ons daar mee gaan bezighouden.” 

Bevorderende factoren 

Sturend door de teamleiders 
‘Wij doen wel een aantal dingen voor goede leerlingen buiten de klas, maar wij willen graag ook binnen de klas dat 
er meer aandacht  is voor goede leerlingen en dat docenten kiezen dan zelf de leerlingen waarvan zij denken die 
komen wel in aanmerking voor Compacten en Verrijken.’ 
 

“We willen wel in het vak Werkplan terug komt, dat je aandacht hebt voor de betere leerlingen, maar we hebben niet 
zo smart gevoel geformuleerd per hoofdstuk moet er dit gebeuren of wat dan ook. 
En we merken wel dat er een beetje een cultuur omslag in zit in rapportvergaderingen door bijvoorbeeld wel meer 
genoemd, die zal wel wat meer uitgedaagd kunnen worden.” 
 

“Nu gaan we de focus leggen op het differentiëren”. En even echt opdracht, van presenteer maar een les en 
desnoods neem je hem op en waarin je laat zien dat je echt differentieert. Ik merk natuurlijk al dat de collega’s, die in 
één les geven ook in andere lessen doen. Je ziet al dat sneeuwbal effect. Je kunt eigenlijk beter klein beginnen en 
niet de hele bups, want dan gaan weer de hakken in het zand.” 

Cultuur van de school 
“Dat is omdat mijn team heeft gezegd dat differentiëren belangrijk is. Daar heb ik wel in gestuurd. Het is ook een 
beetje oneerlijk van om te zeggen dat iedereen blij riep, zullen we ons daar mee bezighouden.” 
 
“Nou ik vind dat het echt wel cultuur omslag is geweest voor de betere leerling. We zijn een school, van kansen 
bieden.” 

Good practice in het team met elkaar delen  
“In elke teamvergadering heb ik een ander teamlid gevraagd om een voorbeeld te geven voor het team van een 
gedifferentieerde les. En dat was heel leuk en inspirerend.” 
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5.3.2 Samenvatting 
De grote hoeveelheid tijd die het kost om lessen te ontwikkelen is het grootst gevoelde 
struikelblok van docenten. Dat ze daarbij ook het gevoel hebben alleen te staan helpt niet. 
De sectiegenoten/collega’s hebben geen aandacht voor hun producten en geven ook geen 
hulp bij het ontwikkelen van bijvoorbeeld lesplanners ten bate van de meer begaafde 
leerling. Ze voelen zich wel door hun afdelingsleider gesteund, maar niet door de rest van de 
collega’s. Hun grote intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat ze toch doorgaan.  
 
De afdelingsleiders ‘zien’ de hogere werkdruk niet. Zij vinden lessen ontwikkelen een 
onderdeel van de lesgevende taak en die tijd zit al in de formatie. De afdelingsleiders 
proberen binnen school een cultuuromslag te bewerkstelligen, waarin de leerling centraal 
staat en niet de leerstof. Dit doen ze door te enthousiasmeren en door middel van sturende 
opdrachten aan de docenten/secties. 
 
 

5.4 Facilitering van interne differentiatie  
 
Deelvraag 3. Op welke manieren kan het management het proces van interne differentiatie 
op excellentie door docenten faciliteren? 
 
Voor deze deelvraag wordt gebruik gemaakt van de interviews met docenten en 
afdelingsleiders. Het resultaat is een verzameling van uitspraken van de door de docenten 
gewenste facilitering en van de afdelingsleiders over de daadwerkelijke facilitering.  
 

5.4.1 Resultaten interviews docenten en afdelingsleiders 
Hieronder staan in tabel 10 en 11 de zienswijzen van docent en afdelingsleider op de nodig 
geachte facilitering ter bevordering van het proces van interne differentiatie.  
 

Tabel 10 
Gewenste faciltering door schoolleiding die volgens de docenten het proces van het 

interne differentiatie op excellentie bevordert 
 

Faciliteren 
De aanbevelingen van de docenten aan de schoolleiding 

Aantal 
Scholen 

S1 S2 S3 

Geef secties tijd met elkaar te praten 
Niet aan het team 

8 5 3 0 

Geef collega’s tijd om over dit onderwerp te praten  
Diepgang creëren, intervisie mogelijkheid  scheppen 

7 2 4 1 

Enthousiasme van schoolleiding zichtbaar in 
 Aandacht en vertrouwen en ondersteuning 

6 2 2 2 

Zorg voor inkaderen binnen het (excellentie)beleid 
 Niet alleen staan 

5 1 1 3 

Maak overleg/sparren buiten school mogelijk  3 2 0 1 

Bied een theoretisch kader aan 2 0 1 1 

Reik meer vakdidactische gereedschappen aan: 
Best Practice, specifiek voor het vak 

1 0 1 0 

Geef ontwikkeltijd in uren om samen met anderen lessen te ontwikkelen 1 0 0 1 

Zorg voor continuïteit in de planning 1 0 1 0 

Totaal aantal keer 34    

 
De docenten hebben de in tabel 10 genoemde opmerkingen niet letterlijk als aanbeveling 
aan het management genoemd. Het zijn eerder wensen. Omdat het management nodig is 
om deze wensen te vervullen, zijn ze hier toch als aanbeveling opgenomen. Voor het 
management zijn het ‘de knoppen waaraan ze kunnen draaien’ om differentiatie binnen de 
les te bevorderen. 
 
Als je tabel 10 vergelijkt met tabel 7, dan zie je dat docenten hier oplossingen aandragen 
voor de door hen gevoelde belemmeringen.  
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Wat dan opvalt is dat ze willen dat differentiëren in de lessen wordt ingekaderd binnen het 
beleid. Ze willen niet alleen staan, maar gezamenlijk werken aan differentiatie binnen de 
lessen. Daarvoor vragen ze tijd: tijd om te praten/ontwikkelen/overleggen met collega’s. Het 
gaat hier om ingeroosterde tijd.   
Verder willen ze meer handvaten in de vorm van gereedschappen voor praktische 
differentiatie aangereikt krijgen, zodat iedereen niet zelf het wiel hoeft uit te vinden. 
 
In onderstaande tabel 11 staat de huidige manier van faciliteren door de schoolleiding.  
 

Tabel 11 
De huidige faciltering door schoolleiding die het proces van het interne differentiatie op excellentie bevordert 
 

De teamleider  
Faciliteren door management 

Aantal 
Scholen 

S1 S2 S3 

Wordt niet aparte gefaciliteerd 
Hoort bij je baan, zeker bij LC en LD functies 

2 0 1 1 

Terug laten komen in gesprekken cyclus 
Leraren worden gezien: prijzen/aansturen, docenten laten in hun portfolio zien hoe ze 
differentiatie toepassen in hun lessen 

1 1 0 0 

Maatwerk 
tegemoetkoming in tijd voor docenten met een goed plan 

1 1 0 0 

Sturen op belangrijk vinden van differentiatie  1 0 1 0 

Opzetten van onderwijskundige werkgroep 
Op die manier de hoeveelheid werk beperken 

1 0 0 1 

Eigen ruimte voor de excellente leerlingen binnen de school 1 0 0 1 

Totaal aantal keer 7    

 
Als je tabel 11 vergelijkt met tabel 8 dan zie je de wijze van aansturen door de 
afdelingsleiders terug. 
 
 

5.4.2 Samenvatting 
In tabel 10 staan de aanbevelingen van docenten aan het management. Alleen aandacht van 
de afdelingsleiders is volgens hen niet genoeg. De docenten willen niet alleen staan tijdens 
dit innovatieve proces, maar gesteund en geholpen worden door hun directe collega’s. Dat 
kan alleen als de schoolleiding tijd en ruimte schept om met elkaar te overleggen en te 
ontwikkelen. 
De afdelingsleiders vinden dat er niet in tijd gefaciliteerd hoeft te worden, want het zit in de 
functie.  
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6 Conclusie en discussie 
 
In paragraaf 6.1 worden de antwoorden op de hoofdvraag en de deelvragen gegeven en in 
paragraaf 6.2 worden de antwoorden aan een nadere beschouwing onderworpen.  
 
 

6.1 Beantwoording van onderzoeksvragen 
 
Hieronder volgen de conclusies per deelvraag uit hoofdstuk 3, gevolgd door de 
terugkoppeling naar de hoofdvraag. 
 
Deelvraag 1. Welke docentcompetenties zijn bij interne differentiatie volgens docenten nodig 
om het excellent leren te ondersteunen? 
 
In het conceptueel model zijn de categorieën overdracht kennis, didactische 
gereedschappen, gereedschappen t.b.v. differentiatie, pedagogische kwaliteit, motiveren, 
uitdagen, begeleiding, hoge eisen stellen en hoge resultaten bereiken benoemd als factoren 
die nodig zijn om het talent van de meer begaafde leerling te ontwikkelen. Het zijn de 
factoren die  kunnen leiden tot excellente prestaties. Aan deze categorieënset is de categorie 
‘lef’ toegevoegd. Tijdens het scoren kwamen herhaaldelijk de kenmerken van lef (durven te 
schrappen, durven verantwoordelijkheid te delen, durven te experimenteren) naar voren.  
 
Als de gegevens van de drie respondentgroepen uit dit onderzoek (docent, afdelingsleider en 
leerling) samengevoegd worden, kan het volgende worden geconcludeerd: Lef hebben blijkt 
samen met een grote intrinsieke motivatie van de docent de belangrijkste voorwaarde te zijn 
voor een docent om te gaan differentiëren in de les. Daarnaast is het belangrijk dat hij zijn 
leerlingen goed kent, dat hij hun niveau kan inschatten en kan aansluiten op hun favoriete 
leerstijl. Het helpt de docent als hij over de creativiteit beschikt om verschillende didactische 
werkvormen te ontwerpen en gebruiken. De docent ervaart het als een uitdaging meerdere 
activiteiten in de les parallel te organiseren. De grootste uitdaging is echter om ook de 
excellente leerlingen van feedback te voorzien en er niet vanuit te gaan dat ze zichzelf wel 
redden.  
Volgens de docenten en afdelingsleiders is de voorwaarde om succesvol in lessen te kunnen 
differentiëren dat de basiscompetenties van de docent in orde zijn. De afdelingsleiders kijken 
vooral naar het proces in de klas. Zij willen dat de focus van de les meer ligt op het omgaan 
met verschillen tussen de leerling en minder op kennis verstrekken en uitleggen.  
 
Leerlingen vinden het belangrijk dat ze gezien worden, dat ze eigen verantwoordelijkheid 
krijgen, dat ze opdrachten op niveau krijgen, dat ze mogen samenwerken met andere 
gemotiveerde leerlingen (zelfde niveau), niet verplicht worden dingen te doen die ze al 
kunnen en dat ze niet als enige buiten de groep worden geplaatst. Een goede docent vinden 
zij een docent die veel zelfvertrouwen heeft en humor; en die vakinhoudelijk sterk is. 
Tijdens de interviews worden de factoren hoge eisen stellen en hoge resultaten behalen niet 
genoemd. Dat hoeft niet te betekenen dat het niet speelt, alleen dat het op dat moment geen 
prioriteit had; of dat het voor hen tot de basiscompetenties van een docent hoort, naast de 
overdracht van vakkennis en het beschikken over didactische gereedschappen en 
gereedschappen t.b.v. differentiatie.  
 
Deelvraag 2. Welke factoren bevorderen dan wel belemmeren het proces van interne 
differentiatie op excellentie? 
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Het conceptueel model onderscheidt een aantal omgevingsfactoren waar de docent geen 
invloed op kan uitoefenen, maar de school wel. Over deze laatste factoren gaat de 
beantwoording van deelvraag 2. 
 
De docenten geven aan te weinig tijd te hebben om de gedifferentieerde lessen te 
ontwikkelen. Dat tijdgebrek en het ontbreken van emotionele en praktische steun door 
sectiegenoten/collega’s geeft hen het gevoel alleen te staan. De geïnterviewde docenten 
denken dat angst voor verandering bij de sectiegenoten hiervoor de reden is. Waarom zou je 
iets veranderen als de resultaten van de leerlingen goed zijn? Docenten ervaren ook de druk 
van het lesprogramma. Ze zijn bang hun leerlingen tekort te doen als ze lesstof uit hun 
lesprogramma schrappen, waardoor de resultaten misschien dalen. Diegenen die 
samenwerken met een collega geven aan de samenwerking motiverend te vinden. 
De afdelingsleiders zien de werkdruk van de docenten, maar geven aan dat de docent niet 
extra in tijd worden gefaciliteerd, omdat ontwikkelen van lessen in de LC en LD functie van 
de docenten zit.  
 
Over de aangeboden scholing zijn de docenten niet tevreden. Deze is te algemeen. De 
afdelingsleiders zien scholing daarentegen als een bevorderende factor, waarbij ze met 
name het uitwisselen van good practice stimuleren. 
 
De grote intrinsieke motivatie van de docenten zorgt ervoor dat ze toch doorgaan met het 
ontwikkelen van differentiatielessen. De afdelingsleiders proberen binnen school een 
cultuuromslag te bewerkstelligen, namelijk door de leerling centraler te stellen en de leerstof 
minder centraal. Zij sturen hierop aan door te enthousiasmeren en door middel van geleide 
opdrachten aan de docenten, secties en teams.  
De geïnterviewde docenten voelen zich ook door hun afdelingsleider gesteund. 
 
 
Deelvraag 3. Op welke manieren kan het management het proces van interne differentiatie 
op excellentie door docenten faciliteren? 
 
In het antwoord op deelvraag 3 geven docenten aanbevelingen aan het management 
betreffende mogelijke oplossingen voor de door hen ervaren knelpunten. De aanbevelingen 
van docenten blijken hoofdzakelijk betrekking te hebben op vragen om tijd; tijd om met 
anderen samen de differentiatielessen te ontwikkelen. De docenten willen niet alleen staan 
tijdens dit innovatieve proces, maar gesteund en geholpen worden door hun directe 
collega’s. De sectiegenoten en teamleden zeggen dat ze geen tijd hebben. Dus kan 
differentiatie ontwikkeling volgens hen alleen als de schoolleiding tijd en ruimte schept om 
met elkaar te overleggen. Deze randvoorwaarden zou op beleidsniveau door de 
schoolleiding vastgelegd moeten worden. Alleen aandacht aan de docenten besteden door 
middel van de gesprekscyclus en/of lesbezoeken, is volgens hen niet voldoende. 
 
In tegenstelling tot docenten vinden afdelingsleiders echter dat er niet in tijd gefaciliteerd 
hoeft te worden, maar sturen zij het proces aan door middel van aandacht voor de docent, 
met  lesbezoek en met behulp van de gesprekscyclus. 
 
 
Hoofdvraag. Welke kenmerken van differentiatie binnen de reguliere les leiden ertoe dat 
leerlingen in staat worden gesteld om te excelleren? 
 
De hoofdvraag wordt beantwoord door wat de docenten, leerlingen en afdelingsleiders 
benoemen als belangrijke punten. 
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Leerlingen vinden het belangrijk dat de docent 

 hen eigen verantwoordelijkheid geeft, hen ziet en hen feedback geeft; 

 hen in plaats van de basisopdrachten, opdrachten op niveau geeft en hen laat 
samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen; 

 hen niet verplicht iets te doen dat ze al kunnen; 

 hen niet als enige buiten de groep plaatst; 

 veel zelfvertrouwen en humor heeft en vakinhoudelijk sterk is. 
 
De docent vindt dat hij  

 de lessen moet differentiëren naar inhoud en product en daarvoor parallelle activiteiten 
naast elkaar dient te organiseren. Gebruikmakend van strategieën als 
compacten/verrijken en afwisselende werkvormen; 

 zorg dient te dragen voor balans in sturing tijdens het leerproces; 

 zijn leerlingen goed dient te kennen en een vertrouwensband met hen opbouwt; 

 dient aan te sluiten op leerstrategieën en leerstijlen die passen bij de kenmerken van de 
leerling; 

 open moet staan voor feedback; 

 dient te beschikken over lef, namelijk om te experimenteren, om leerlingen los te laten en 
om te schrappen in lesstof. De docent ziet dit als het belangrijkste kenmerk van 
differentiatie binnen de reguliere les. 

 
De afdelingsleiders kijken, behalve naar de manier waarop de docent met het 
pedagogisch/didactische basisrepertoire omgaat, vooral naar het proces in de klas. Daarbij 
willen ze dat de focus van de les meer ligt op het omgaan met verschillen tussen de leerling 
en minder op kennis verstrekken en uitleggen. 
 
In de antwoorden op deelvraag twee en drie zijn de bevorderende en belemmerende 
factoren benoemd waarop het proces door het management kan worden verbeterd.  
 
 

6.2 Beschouwing 
 
Het aantal onderzoekskandidaten in dit onderzoek is beperkt gebleven tot zes docenten, drie 
afdelingsleiders en drie leerlingengroepen (in totaal 17 leerlingen), op drie gelijkwaardige 
scholen.  
Ondanks het beperkt aantal geïnterviewden geven de conclusies voldoende aanleiding ze 
vanuit de theorie te bespreken. 
 
Wat is noodzaak om te differentiëren? 
Wil een leerling in de positie komen om te excelleren, dan dient de docent zijn lessen te 
differentiëren. Zoals in hoofdstuk twee is beschreven, blijkt uit onderzoek dat de aanname 
dat de meer begaafde leerling zichzelf wel redt, achterhaald is. Om de excellente leerling te 
kunnen bedienen moet de docent in zijn lessen naar niveau differentiëren. De leerling dient 
op een iets hoger dan zijn eigen niveau aangesproken te worden (Vygotsky in Grotendorst, 
2012). 
 
Wat zijn de aanbevelingen tot vormgeving van differentiatie in de les?  
Volgens Tomlinson (2003) moeten docenten proactief verschillende benaderingen plannen 
met betrekking tot wat leerlingen moeten leren, hoe ze willen leren en/of hoe ze laten zien 
wat ze geleerd hebben. Dit om te bereiken dat elke leerling zoveel mogelijk en zo efficiënt 
mogelijk leert. Het differentiatieraamwerk van Tomlinson (2003), dat opgenomen is in 
paragraaf 2.1.4, laat de sleutelfactoren en hun onderlinge relatie zien. Als de resultaten uit 
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deelvraag één vergeleken worden met dit raamwerk, dan blijken deze geplaatst te kunnen 
worden in dit raamwerk.  
 
Hieronder zijn de resultaten uit het onderzoek geplaatst in het raamwerk van Tomlinson : 
 Algemene principes van differentiatie: 

• Respectvolle taken: leerlingen niet verplichten iets te doen dat ze al kunnen; 
• Curriculum hoge kwaliteit en niveauverhogend lesgeven: leerlingen in plaats van de 

basisopdrachten, opdrachten op niveau geven; 
• Flexibele groepsvorming: samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen; 
• Diagnosticeren en aanpassen: aansluiten op de kenmerken van de leerling; 
• Community-vorming: leerlingen niet buiten de groep plaatsen. 

 De docent kan differentiëren naar 
• Emotionele basisbehoeften: eigen verantwoordelijkheid geven, de leerling zien, 

feedback geven, een vertrouwensband opbouwen; 
• Proces: parallelle activiteiten naast elkaar organiseren, zorgen voor balans in sturing. 

 Sluit aan op kenmerken van leerlingen 
• Algemene beginsituatie: de docent kent zijn leerlingen goed; 

 Daarvoor gebruikt de docent strategieën als: 
• ‘compacten/verrijken’, gelaagde opdrachten en afwisselende werkvormen. 

 
Omdat de bovenstaande resultaten voortkomen uit de zowel door docenten als leerlingen 
genoemde kenmerken, kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de gevonden resultaten 
een bevestiging zijn van de door Tomlinson geformuleerde theorie en het bijbehorende 
raamwerk.  
 
De Universiteit van Utrecht creëerde het Junior College Utrecht (JCU) programma, dat geënt 
is op de theorie van Tomlinson. Dit is een excellentieprogramma voor begaafde 
bètaleerlingen in vwo 5 en 6. Volgens het onderzoek van Vrancken en Tromp (2013) onder 
hun eigen JCU-leerlingen stimuleren de volgende kenmerken van het programma 
excellentie: een uitdagend en gedifferentieerd onderwijsaanbod, docenten die veel 
inhoudelijke kennis en hoge verwachtingen hebben en die activerend lesgeven, een sterke 
leeromgeving en een gelijkwaardige relatie tussen leerlingen en leraren. De resultaten van 
de geïnterviewde leerlingen in dit onderzoek komen hier ook mee overeen. Daarnaast 
noemen de leerlingen ook dat docenten veel zelfvertrouwen en humor behoren te hebben en 
vakinhoudelijk sterk moeten zijn. 
 
Zijn er kenmerken uit het raamwerk van Tomlinson niet genoemd in dit onderzoek ? 
Het kenmerk aansluiten bij de leerstijl van de leerling werd hoofdzakelijk door één 
geïnterviewde docent toegepast. Er werd meer gebruik gemaakt van activerende 
werkvormen, waarbij vooral gedifferentieerd werd op tempo. De docenten maken en bieden 
opdrachten op verschillend niveau aan. Een enkele keer heeft de leerling de keuze uit de 
soort opdracht. Volgens Grotendorst (2012) komt het in de praktijk weinig voor dat de door 
hen geformuleerde leervoorkeuren (in vijf metaforen getypeerd, zie paragraaf 2.2.3) worden 
gebruikt om de leerstof gedifferentieerd aan te bieden, omdat het moeilijk te realiseren is. 
Datzelfde geldt voor het aansluiten op het interessegebied van een leerling. Slechts één 
leerling gaf aan dat een docent dat gedaan had. De leerling kreeg een heel open 
onderzoeksvraag en de docent gaf alleen feedback als de leerling daar om vroeg.  
 
Creëren van een leeromgeving voor de meer begaafde leerling in een lesgroep is moeilijk 
omdat het aantal excellente leerlingen in de groep klein kan zijn. Vandaar dat sommige 
leerlingen geen aangepast programma willen, omdat ze zich dan buiten de groep geplaatst 
voelen. Dat pleit ervoor om naast differentiatie in de les, een leeromgeving voor de meer 
begaafde leerlingen buiten de lessen te creëren. 
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Welke kenmerken van effectieve gedifferentieerde instructie worden in het onderzoek 
genoemd die in het raamwerk van Tomlinson niet voorkomen? 
Bij de uitvoering van het raamwerk gaat men ervan uit dat de docent over de benodigde 
pedagogische en didactische kwaliteiten beschikt en dan is het woordje durven niet van 
toepassing. Toch kwam dit voortdurend terug in de interviews bij de docenten en is het 
daarom toegevoegd als de categorie lef in het scoringsmodel. Dat kwam voort uit de 
onzekerheid van de bevraagde docenten. Zij vinden schrappen van leerstof beangstigend, 
want bereiden zij de leerlingen dan nog wel goed genoeg voor? Ze moeten in staat zijn tot 
reflectie, maar vinden niemand om hun leerervaringen aan te toetsen. Ze staan vaak alleen. 
 
Hoort dit kenmerk lef benoemd te worden in het raamwerk van Tomlinson? Het antwoord op 
die vraag is kortweg: nee. En wel om de simpele reden dat het aan de schoolleiding is om 
voor docenten een dusdanige omgeving te creëren dat er geen uitgesproken lef nodig is om 
in de les te gaan differentiëren. Om de schoolleider te helpen de docent in de beste 
uitgangspositie te plaatsen heeft Marzano (2003) de eenentwintig taken van de effectieve 
schoolleider opgesteld (zie bijlage 2).  
 

Ter afsluiting van deze beschouwing kan geconcludeerd worden dat de uitkomsten van dit 
onderzoek relevant zijn voor veel klassiek ingerichte havo/vwo scholen. Daarmee is een 
houvast gecreëerd voor de docenten en het management om te werken aan een 
versteviging van het gebruik van effectieve gedifferentieerde instructie als middel tot 
kwaliteitsverbetering voor het leren van excellente leerlingen.  
Lef behoort dan wel geen aparte factor te zijn, het management moet zich er wel van bewust 
zijn dat dit speelt als docenten beginnen te experimenteren met differentiatie in de klas. Zij 
dienen deze angst te erkennen en een ondersteuningsplan te ontwikkelen waardoor deze 
angst in positieve banen geleid kan worden (zie verder aanbevelingen in paragraaf 6.3).  
Het lijkt erop dat de huidige aanpak van de afdelingsleiders/schoolleiding om differentiatie 
binnen de lessen te bevorderen (nog) niet optimaal werkt.  
Of meer tijd geven, zoals de docenten willen, de oplossing is voor het probleem, is nog maar 
de vraag. Extra onderzoek kan mogelijk uitkomst bieden. Docenten worden intrinsiek 
gemotiveerd om te differentiëren als zij zich bewust zijn van de grote verschillen tussen de 
leerlingen. Het management zou op dit bewustwordingsproces kunnen sturen (zie verder 
aanbevelingen paragraaf 6.3) 
Daarnaast zal interne differentiatie ingekaderd moeten worden binnen het onderwijskundig 
beleid van de school. Daarbij kan een goede invulling van een PDCA cyclus voor de 
implementatie binnen de school er zorg voor dragen dat dit ook daadwerkelijk haar beslag 
krijgt. 
 
 

6.3 Slotconclusie en aanbevelingen  
 
Dit onderzoek lijkt aan te tonen dat het raamwerk voor effectieve gedifferentieerde instructie 
van Tomlinson (2003) gebruikt kan worden als kader voor het in beeld brengen van de 
kenmerken van differentiatie in de klas. Zij zegt dat geen enkele docent in staat is alle 
aspecten even goed te beheersen. Het doel is niet perfectie, maar de begrippen te verdiepen 
en daarmee de capaciteit om te differentiëren binnen de les te vergroten.  
De docentcompetenties die nodig zijn om te differentiëren volgens het raamwerk van 
Tomlinson liggen in lijn met de categorieënset in het conceptuele model, namelijk didactische 
gereedschappen, gereedschappen t.b.v. differentiatie, pedagogische kwaliteit, motiveren, 
uitdagen, begeleiding, hoge eisen stellen, hoge resultaten bereiken. Hoge resultaten 
bereiken is door de docenten niet genoemd. Het is mogelijk dat deze niet genoemd wordt, 
omdat hun eerste angst het niet laten dalen van de resultaten betreft. Door middel van 
informele (leren van elkaar) en formele scholing kan het management zorgen dat deze 
competenties bij de docenten verder worden ontwikkeld. 
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Op basis van deze slotconclusie in dit onderzoek kunnen aanbevelingen aan het 
management worden geformuleerd voor het vormgeven van interne differentiatie. 
 
Aanbevelingen aan het management ter bevordering van interne differentiatie 

 Geef interne differentiatie een plaats binnen het onderwijskundig beleid van de school, 
waarbij de PDCA (Plan Do Check Act) cyclus behulpzaam is bij de implementatie. Zorg 
door middel van scholing (intern/extern) dat van elke docent het pedagogisch/didactisch 
basisrepertoire op orde is. 

 Maak er gebruik van dat docenten intrinsiek gemotiveerd zijn als ze zich bewust zijn van 
de grote verschillen tussen de leerlingen. Het volgende traject zou in dat geval gevolgd 
kunnen worden. Onderzoek eerst samen met het docententeam die verschillen en breng 
deze in beeld. Dat kan door docenten en leerlingen het inzicht aan te reiken dat iets 
vertellen dat iemand al weet geen toegevoegde waarde heeft in het leerproces en tot 
demotivatie leidt. Vervolgens is het van belang dat docenten alleen maar relevante 
informatie verstrekken en leerlingen ook regelmatig bevragen of de gegeven uitleg 
toegevoegde waarde heeft. Door voortdurend te reflecteren op het leerproces en 
onderwijsproces nemen de kansen toe dat het leerproces optimaal verloopt en de 
docenten dat proces optimaal ondersteunen. 

 Plan binnen de formatie ruimte voor de implementatie van interne differentiatie door 
middel van informele scholing, want niet elke docent heeft een LC en/of LD functie. Een 
olievlekwerking is alleen mogelijk als meerdere docenten er tegelijk mee in aanraking 
komen. Anders gezegd professionalisering trajecten hebben meer kans van slagen als 
meerder docenten er tegelijk mee bezig zijn en er met elkaar contact over kunnen 
hebben. Start bijvoorbeeld met één klas waar alle lesgevende docenten differentiatie 
gebruiken in de les. Laat dit samenwerkingsproces tussen docenten in dit 
professionaliseringstraject door een interne of externe expert begeleiden Zorg voor een 
platform waar de docenten hun successen kunnen delen/vertellen. Op die wijze creëer je 
ruimte, zodat docenten zich aan elkaar kunnen spiegelen, samen durven uit te proberen, 
het lef hebben om verantwoordelijkheid bij leerlingen te leggen. 

 Let er in een professionalisering project op dat docenten zich ook geïnspireerd voelen te 
differentiëren in de les. Onderzoek waar eventuele angsten bij de docenten liggen en 
biedt op maat coaching/scholing aan. Organiseer bijvoorbeeld ondersteuning op  

 durven uitproberen d.m.v. lesbezoeken van een ervaren docent; 
 durven schrappen d.m.v. een cursus ‘compacten en verrijken’; 
 leerlingen verantwoordelijkheid geven d.m.v. een cursus ‘wendbaar omgaan met 

basis didactiek’; (Als de docent wendbaar omgaat met de basisdidactiek nemen 
de differentiatie mogelijkheden toe.) 

 durven feedback te ontvangen d.m.v. onderling lesbezoek (intervisie).  

 Erken de gevoelde werkdruk en de terughoudendheid uit zorg bij docenten om te 
experimenteren. Zoek in samenspraak met hen naar creatieve oplossingen.  

 Creëer, naast de differentiatie binnen de les, een sterke leeromgeving voor de excellente 
leerling buiten de lessen. Creëren van een excellente leeromgeving in een les is vaak 
moeilijk omdat het aantal excellente leerlingen in de groep klein kan zijn. Vandaar dat 
sommige leerlingen zich buiten de groep geplaatst voelen. Dat pleit ervoor ook buiten de 
lessen ruimte voor deze leerlingen te creëren om alleen of samen te leren. 

 
 

6.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek  
 
Leerlingen kunnen goed aangeven wat hun motiveert en demotiveert in de les.  
Uit de tabel ‘wat leerlingen motiveert en demotiveert’ in bijlage vijf zou men kunnen opmaken 
dat er een eenduidige ideale les bestaat voor de meer begaafde leerling. De leeftijden van 
de geïnterviewde leerlingen in dit onderzoek zijn zeer divers. De onderzoeker valt op dat de 
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kenmerken die leerlingen in dit onderzoek noemen niet school gebonden zijn. De volgende 
verschillen zijn door haar opgemerkt:  
 dat de onderbouwleerlingen meer sturing willen en zich sneller buiten de groep geplaatst 

voelen. Als ze met meerdere begaafde leerlingen in één groep zitten in het leslokaal 
vinden ze het minder erg om een ‘aparte behandeling’ te krijgen; 

 dat bij de bovenbouwleerlingen er meer verschil is tussen de jongens en meisjes. De 
jongens willen meer vrijheid en de meisjes willen meer bevestiging en als gevolg daarvan 
impliciet meer sturing.  

 
Bij het opzetten van de respondentengroep is er geen verschil gemaakt tussen de leerlingen, 
daardoor is de laatste waarneming uit dit onderzoek niet bruikbaar. Het zou echter 
interessant zijn te onderzoeken of verschil in aanpak afhangt van leeftijd en/of sekse. Welke 
die zijn en hoe zou je daar in je lessen rekening mee kunt houden, kan voor de docent 
behulpzaam zijn bij de vormgeving van differentiatie lessen. 
 
In een vervolgonderzoek zou het bij het samenstellen van de respondenten die deelnemen 
aan het onderzoek gestreefd kunnen worden naar een evenredige verdeling betreffende: 
mannen/vrouwen, leeftijdscategorieën en jaren leservaring. De uitkomsten van dit nieuwe 
onderzoek leveren mogelijk gegevens op die van belang zijn bij het inrichten van de 
professionaliseringtrajecten van docenten. 
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7 Belang van onderzoek in de praktijk 
 
Het is van alle tijden dat onderwijs zo wordt vormgegeven dat het leerlingen kansen biedt om 
optimaal te leren. Er is altijd al behoefte geweest aan differentiatie in de les. Denk 
bijvoorbeeld aan de vernieuwingsbewegingen die in de twintigste eeuw hebben 
plaatsgevonden zoals het Daltononderwijs (uitgangspunten vrijheid in gebondenheid, 
samenwerken, zelfstandigheid) en Montessorionderwijs (vaak samengevat in de uitspraak: 
"Help mij het zelf te doen"). Er zijn meerdere ‘vrij onderwijs’ scholen in Nederland. De 
basisgedachte achter al deze stromingen, namelijk het onderwijs laten aansluiten op het 
individu heeft nooit breed opgang gehad binnen het traditionele onderwijs, met uitzondering 
van onderwijs op maat voor de zorgleerlingen. 
De laatste vijftien jaar hebben leerpsychologische inzichten en onderzoeken ervoor gezorgd 
dat ook binnen het traditionele onderwijs meer aandacht wordt besteed aan 
gepersonaliseerd onderwijs (onderwijs op maat; zie paragraaf 2.1). 
 
Toepassing op de school van de onderzoeker 
Ook op mijn school is er aandacht voor de excellente leerling. Boven het maaiveld uitsteken 
mag weer. De schoolleiding komt aan de behoefte van deze leerlingen tegemoet door het 
vormen van speciale onderbouwklassen, waar het aangeboden niveau hoger ligt dan in 
andere klassen. In de bovenbouw is het onderwijs meer gepersonaliseerd door het aanbod 
van verschillende bèta-, talen- of internationaliseringtrajecten. Dit omvat echter maar een 
klein deel van hun hele lesprogramma. Aan de lessen verandert daardoor niets, deze blijven 
even saai en/of demotiverend. Bovendien blijft het onderwijsrendement in deze lessen op 
hetzelfde niveau. De bij de excellente leerlingen betrokken docenten voelen dat ook en zijn 
daarom zelf (intrinsieke motivatie) met elkaar differentiatie lessen gaan ontwikkelen. Dit 
brengt echter (nog) geen olievlek effect teweeg. 
 
De ervaringen van de onderzoeker tijdens dit onderzoekstraject heeft ertoe bijgedragen dat 
de schoolleiding dit schooljaar in twee gymnasium-1 klassen een traject gestart is. Daar zijn 
de al zeer intrinsiek gemotiveerde docenten bij betrokken. In opdracht van de schoolleiding 
heeft de coördinator hoogbegaafden een projectplan geschreven (zie bijlage 7) en daarin de 
volgende doelen geformuleerd: 

1. Meer docenten betrekken bij het onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. 
2. Vaststellen waar hun begaafdheid uit bestaat en vaststellen wat nodig is om hun 

talenten tot ontwikkeling te laten komen. 
3. Aansluiten bij verschillen tussen leerlingen door differentiëren en maatwerk leveren, 

door versnellen of verdiepen. In deze pilot maken we hierbij gebruik van 
pop(persoonlijk ontwikkelingsplan)-gesprekjes met de leerlingen.  

4. Meer aandacht voor de executieve functies (taakinitiatie, planning en prioritering, 
aandacht richten en volgehouden aandacht, emotieregulatie, werkgeheugen, inhibitie, 
zelfinzicht en cognitieve flexibiliteit) en de rol van deze bij (school)prestaties. 

 
In deze gymnasiumklassen zitten niet alleen hoogbegaafde leerlingen. In dit project is er dus 
aandacht voor elke leerling in deze klas. Doordat het project in twee klassen is uitgezet is 
van elke sectie minstens één docent betrokken bij dit project. Tegen het einde van het 
schooljaar vindt de evaluatie plaats en wordt het vervolgtraject bepaald. 
Het uiteindelijke doel is dat in alle lessen wordt gedifferentieerd en niet alleen in de vwo 
klassen. Daarom is de schoolleiding dit schooljaar gelijktijdig met twee havo-1 klassen 
gestart. De lesgevende docenten van deze klassen zijn samen een specifieke havo didactiek 
aan het ontwikkelen. Differentiatie in de les is hier een onderdeel van. 
 
Het belang van dit onderzoek voor de praktijk 
Uit dit onderzoek is gebleken dat leerlingen gedemotiveerd raken als ze niet op hun niveau 
worden bediend. Trajecten buiten de les zijn belangrijk voor deze leerlingen, maar dat is 



 

JOSÉ ROIJEN-KLINCKENBERG MEM 2012-2014 

 45 

maar een klein deel van hun lesprogramma. Het grootste rendement halen leerlingen uit een 
gevarieerd lesstof aanbod tijdens de lessen. Dat aanbod raakt dan impliciet alle leerlingen uit 
een lesgroep en niet alleen de meer begaafde leerling. In veel havo/vwo scholen staat de 
schoolleiding voor de uitdaging om dit inzicht breed gedragen te krijgen binnen de school. 
Dat vergt vaak een cultuurverandering binnen de school.  
De docent staat voor de uitdaging om in één lesuur van vijftig minuten de verschillende 
niveaus te bedienen.  
De resultaten uit dit onderzoek ondersteunen de theorie van de effectieve gedifferentieerde 
instructie van Tomlinson (2003). Daarmee heeft de docent een startinstrument om interne 
differentiatie in de klas vorm te geven.  
 
Dit onderzoek is een handreiking voor schoolleidingen om inzichtelijk te krijgen waar zowel 
leerlingen als docenten belemmeringen ondervinden. Wat verwacht de leerling van een les 
en waar loopt de docent tegenaan of houdt hem tegen. In de aanbevelingen in paragraaf 6.3 
zijn aandachtspunten en mogelijke trajecten voor schoolleiding(en) beschreven die hen op 
weg kunnen helpen interne differentiatie schoolbreed te initiëren en te ondersteunen. 
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Bijlage 1 Invloeden op leerprestaties uitgewerkt 
 
De didactische component is door Marzano (2001) uitgewerkt in zijn boek ‘Wat werkt in de 
klas’. 

Tabel  
Invloeden op leerprestaties uitgewerkt 

school leerling docent leiderschap 

Haalbaar en gedegen 
programma 

- kans tot leren 
- tijd & haalbaarheid 
Uitdagende doelen en 
effectieve feedback 

- stimulerende doelen (hoge 
verwachtingen) 
- directe feedback 
(leerstofspecifiek 
Betrokkenheid van ouders 
en gemeenschap 

- communicatie met ouders 
- meewerkende ouders 
- invloed 
Veilige, ordelijke 
omgeving 

- fysieke omgeving 
- regels voor algemeen 
gedrag 
- duidelijke consequenties bij 
overtreding van de regels 
- zelfdiscipline en 
zelfverantwoordelijkheid 
- vroeg risicoleerlingen 
herkennen  
Collegialiteit en 
professionaliteit 

- open onderling contact 
- professionaliteit: inhoud én 
leerproces 

Thuissituatie 

- communicatie over 
school 
- toezicht/supervisie 
- verwachting & 
opvoedingsstijl 
Achtergrondkennis 

- leefervaring via trips 
en mentoring 
- woordenschat 
training 
- interesse 
verbredend lezen 
Motivatie 

- info over vordering 
per leerling 
- boeiende activiteiten 
- eigen langere 
termijn werkstukken 
- bewustzijn van 
motivatie 

Didactische aanpak 

- identificeren van overeenkomsten en 
verschillen 
- samenvatten en notities maken 
- inspanningen bevestigen en erkenning 
geven 
- huiswerk en oefening 
- non-verbale representatie 
- coöperatief leren 
- doelen stellen en feedback geven 
- vragen/hypotheses formuleren en 
hypotheses testen 
- voorkennis activeren met vragen, 
aanwijzingen en kapstokken 
 
Pedagogisch handelen en 
klassenmanagement 

- routines en regels 
- omgaan met ongewenst gedrag 
- relatie leraar – leerling 
- mentale instelling leraar 
Lesstof ontwerp 

-Leerdoelen stellen 
- Aansluiten voorkennis, betrokkenheid 
oproepen 
-Nieuwe kennis verwerken en integreren (drie 
fasen model) 
-Leerstof actief en zelfstandig verwerken 
-Feedback geven 
-Samenvatten en afsluiten 

Stuurteam 
 
Professionele 
ontwikkeling 
elke leraar  
 
Doelbewuste 
verbeter 
cultuur 
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Bijlage 2 Eenentwintig taken van effectieve schoolleiders 
 
(Marzano,2003,2001) 
 
1. Bevestiging 
• De resultaten van de leerlingen systematisch en eerlijk erkennen en vieren 
• De resultaten van de leraren systematisch en eerlijk erkennen en vieren 
• Wat fout gaat op school als geheel systematisch en eerlijk erkennen 
2. Veranderaar 
• Bewust vraagtekens plaatsen bij de status quo 
• Bereid zijn om leiding te geven aan veranderingsinitiatieven met een onzekere uitkomst 
• Constant op zoek zijn naar nieuwe, betere manieren om de dingen te doen 
• Consequent trachten aan de grenzen van de schoolkaders te handelen in plaats van in het 
midden 
3. Resultaatgerichte waardering 
• Hard werken en resultaten gebruiken als de basis voor waardering en erkenning 
• Prestaties (versus anciënniteit) gebruiken als primair criterium voor waardering en 
erkenning 
4. Communicatie 
• Het ontwikkelen van effectieve communicatiemiddelen voor leraren 
• Gemakkelijk toegankelijk zijn voor leraren 
• Het onderhouden van open en effectieve communicatielijnen met het team 
5. Cultuur 
• Het stimuleren van saamhorigheid binnen het team 
• Het stimuleren van ‘je goed voelen’ op school 
• Het ontwikkelen van inzicht van de teamleden in de doelen van de school 
• Het formuleren van een gemeenschappelijke visie 
6. Beschermen en bewaken 
• De onderwijstijd garanderen en beschermen 
• Leraren beschermen tegen interne en externe invloeden die de primaire taak in gevaar 
brengen 
7. Flexibiliteit 
• De leiderschapsstijl aanpassen aan de situatie 
• Directief of niet-directief handelen, al naar gelang de situatie 
• Mensen stimuleren om uiteenlopende en afwijkende meningen uit te dragen 
• Er geen moeite mee hebben om grote veranderingen aan te brengen in de manier waarop 
de dingen worden gedaan 
8. Focus 
• Het invoeren van concrete doelen ten aanzien van het lesprogramma, het onderwijs en de 
beoordelingscriteria binnen de school 
• Concrete doelen stellen voor het algemeen functioneren van de school 
• Hoge, concrete doelen stellen en verwachten dat de leerlingen hieraan zullen voldoen 
• Continu de vinger aan de pols houden van de gestelde doelen 
9. Idealen/overtuigingen 
• Het hebben van goed doordachte overtuigingen en idealen over onderwijs 
• Overtuigingen en idealen over de school, de lespraktijk en het leren uitdragen aan het team 
• Gedrag laten zien dat congruent is met de idealen en overtuigingen 
10. Invloed geven 
• Teams zeggenschap geven in het bepalen van het beleid 
• Teams zeggenschap geven in (belangrijke) beslissingen 
• De schoolleider betrekt alle verantwoordelijken bij de besluitvorming 
11. Intellectuele uitdaging 
• Het team steeds weer in contact brengen met de nieuwste research en inzichten over goed 
onderwijs 
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• Op de hoogte blijven van de nieuwste research en inzichten over goed onderwijs 
• Systematisch prikkelende gesprekken voeren over research en inzichten over goed 
onderwijs 
12. Betrokkenheid bij programma, didactische aanpak en toetsing 
• Rechtstreekse betrokkenheid bij en ondersteuning aan leraren bij de vormgeving van het 
onderwijsprogramma 
• Rechtstreekse betrokkenheid bij en ondersteuning aan leraren bij de wijze van toetsing van 
resultaten 
• Rechtstreekse betrokkenheid bij en ondersteuning aan leraren als het gaat om didactische 
aanpak 
13. Kennis van programma, didactische aanpak en toetsing 
• Uitgebreide kennis van de juiste didactische aanpak 
• Uitgebreide kennis van programma’s die goed en waardevol zijn 
• Uitgebreide kennis van toetsingsmethoden 
• Zorgen voor de juiste begeleiding van leraren door specifieke kennis van best practices 
14. Monitoring/evaluatie 
• Voortdurend toezicht houden op de effectiviteit van het programma, de didactische aanpak 
en de toetsing 
• Voordurend de vinger aan de pols houden over de impact van de werkwijze van de school 
op de leerlingenprestaties 
15. Optimisme 
• Leraren inspireren om dingen te bereiken die boven hun macht lijken te gaan 
• De stuwende kracht zijn achter belangrijke initiatieven 
• Een positieve houding uitstralen over het vermogen van het team om belangrijke dingen tot 
stand te brengen 
16. Structuur 
• Routines invoeren die de teamleden begrijpen en kunnen toepassen, zodat alles 
probleemloos verloopt op school 
• Duidelijke structuren, regels en procedures invoeren voor de leraren en daarop toezien 
• Duidelijke structuren, regels en procedures invoeren voor de leerlingen en daarop toezien 
17. Woordvoerder 
• Garanderen dat de school voldoet aan alle wettelijke eisen en regels 
• De schoolbelangen behartigen richting ouders 
• De schoolbelangen behartigen richting bestuur en/of bovenschoolse directie 
• De schoolbelangen behartigen richting de maatschappij en maatschappelijke instanties 
18. Relaties 
• Op de hoogte zijn van belangrijke persoonlijke zaken van teamleden 
• Bewust zijn van de persoonlijke behoeftes van teamleden 
• Aandacht schenken aan belangrijke gebeurtenissen in het leven van de teamleden 
• Een persoonlijke relatie onderhouden met de leraren 
19. Voorwaarden 
• Garanderen dat leraren over de benodigde materialen beschikken 
• Garanderen dat leraren toegang krijgen tot de noodzakelijke ontwikkelingskansen als 
rechtstreeks middel ter verbetering van hun manier van lesgeven 
20. Situationeel bewustzijn 
• Accuraat kunnen voorspellen wat er op een willekeurige dag zoal verkeerd kan gaan 
• Weten welke informele groepjes en relaties er bestaan binnen het team 
• Weten welke kwesties er onder het oppervlak zweven die tot onenigheid kunnen leiden op 
school 
21. Zichtbaarheid 
• Regelmatig en veelvuldig een bezoekje brengen aan de klas 
• Veelvuldig contact houden met leerlingen 
• Zichtbaar en toegankelijk zijn voor leraren, leerlingen en ouders 
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Bijlage 3 Semigestructureerd interviewformat docenten 
 
Startinformatie  
 

Interviewduur: maximaal 60 minuten 
 

Het gesprek wordt opgenomen met de ipad. Van de opname wordt een transcriptie gemaakt. 
Dit stuur ik je op ter controle. Dan heb je de mogelijkheid iets aan je verhaal te verduidelijken 
of te schrappen. Dit interview is vertrouwelijk.  
 

Ik heb hier een aantal kaartjes voor jou. Op iedere kaart staat een vraag. iedere vraag heeft 
betrekking op jouw expertise met betrekking tot differentiëren in de reguliere les. Deze 
vragen vormen onze leidraad in dit gesprek. Zou je alle vragen willen beantwoorden? Je mag 
zelf de volgorde bepalen. 
 

Eventueel ‘doorvraagvragen’ per kaartje: wat dacht je; gaat het nu beter; wat heb je geleerd; 
waarom denk je dat; wie hielp je daarbij et cetera? 
 

Interviewkaartjes 

 
Wat of wie maakte dat je binnen 
je reguliere lessen bent gaan 
differentiëren? 
 

  
Welke tegenslagen kwam je 
tegen waardoor je wellicht dacht 
ik houd ermee op? 
 

 
Wat is het eerste door jouw 
gevoelde succes?  
Heb je dat succes met anderen 
gedeeld? 
 

  
Hoe lang duurde het voordat je 
het gevoel kreeg dat je het in je 
vingers begint te krijgen? 
 

 
Welke personen zijn jou 
behulpzaam en tot steun 
geweest in dit leerproces? 
 

  
Wie bewonder je? Wat doet hij 
of zij dat je zo aanspreekt? 

 
Wordt jouw manier van werken 
binnen je vaksectie / team / 
school geaccepteerd?  
 

  
Voor welke fout(en) wil je 
iedereen behoeden die begint 
met differentiëren in de klas? 
 

 
Wat vind je het leukste aan 
deze manier van werken? 
 

  
Wat is je grootste wens? 
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Bijlage 4 Semigestructureerd interviewformat 
teamleider/afdelingsleider 
 
Startinformatie 
 
De onderstaande vragen zijn gehaald uit: inspectie van het onderwijs, (2012).Van latent naar 
talent. Een inventariserend onderzoek naar talentontwikkeling binnen het voortgezet 
onderwijs. Inspectie van het onderwijs: Utrecht. 
 
Interviewduur: maximaal 30 minuten 
 
Het gesprek wordt opgenomen met de ipad. Van de opname wordt een transcriptie gemaakt. 
Die stuur ik je op ter controle. Dan heb je de mogelijkheid iets aan je verhaal te 
verduidelijken of te schrappen. Dit interview is vertrouwelijk.  
 
Interviewvragen 
 
1. Wat is de visie van de school op talent en talentontwikkeling? 

 
2. Wat zijn de doelen en ambities van de school ten aanzien van talentontwikkeling?  

 
3. Welke instrumenten zet de school in om talent te signaleren? 

 
4. Over welke capaciteiten/competenties denk je dat een docent moet beschikken om talent  

optimaal te kunnen signaleren en stimuleren? 
 

5. In hoeverre zijn/worden docenten geschoold in het differentiëren binnen de lessen?  
 

6. In hoeverre worden docenten  gestimuleerd en gesteund om binnen de les aandacht te 
besteden aan talentontwikkeling? 
 

7. Heeft uw school afspraken gemaakt over het vastleggen van een aanbod per vak of 
vakgebied dat bedoeld is voor leerlingen met een bijzondere aanleg voor een bepaald 
vak of vakgebied? 
 

8. In hoeverre speelt de inrichting van het schoolgebouw en de faciliteiten in het 
schoolgebouw een rol bij de aanpak en stimulering van talent? Welke faciliteiten zijn 
noodzakelijk voor het stimuleren van talent? 
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Bijlage 5 Semigestructureerd interviewformat leerlingen 
 
Startinformatie 
 

Interviewduur: maximaal 45 minuten 
 

Het gesprek wordt opgenomen met de ipad. Dan kan ik eventueel precies terugluisteren wat 
jullie gezegd hebben. Van de opname wordt een transcriptie gemaakt. Dit interview is 
vertrouwelijk.  
 

Korte toelichting op de inhoud van interview aan de hand van de volgende twee vragen. 
Hoe gaan leraren om met excellente leerlingen in de klas? 

Wat zijn de kenmerken van leraren die goed met excellente leerlingen omgaan? 
 

Interviewvragen 
 
1. Zien jullie jezelf als excellente leerlingen? 
 
2. Waar ben je beter in dan andere leerlingen? Vind je dat je anders behandeld moet 

worden?  
 
3. Hebben jullie leraren nodig om te leren? 
 
4. Verveel je je vaak op school? Bij bepaalde lessen/ docenten? 
 
5. Wat vind je een goede leraar? Wat vind je een slechte leraar? 
 
6. Wat vinden jullie goede lessen? Wat vinden jullie slechte lessen? 
 
7. Wat vinden jullie een goede opdracht of taak? Wat vinden jullie een slechte opdracht of 

taak? 
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Bijlage 6 Wat leerlingen motiveert en demotiveert 
 
 

Tabel 2  Wat leerlingen motiveert en demotiveert 

Leerlingen Aantal  
School 

S1 S2 S3 

Motivatie bevorderend  
De goede docent:     

 geeft kort uitleg. Het is irritant dat je niet aan de slag mag 3 1 1 1 

 geeft je eigen verantwoordelijkheid: 
(niet alle lessen hoeven volgen; Zij willen kunnen kiezen; ze hebben niet elke les 
nodig; ze kunnen zelf bepalen welke lessen ze nodig hebben 

2 1 0 1 

 geeft geen opdrachten, extra maar in plaats van 2 1 0 1 

 laat je tijdens de les aan ander vakken werken 2 1 0 1 

 past zijn leerstijl aan afhankelijk van leerstijl van de leerling 2 1 0 1 

 stelt groepen samen op basis van gelijk niveau van de leerlingen 2 1 0 1 

 laat je samenwerken met andere gemotiveerde leerlingen, 2 1 0 1 

 geeft niet teveel oefenopgaven 2 1 0 1 

 leert je Iets nieuws (dus niet verdiepen) 1 1 0 0 

 laat je zelf dingen uitzoeken/theorie ontdekken 1 1 0 0 

 zorgt voor afwisseling (maakt het leuk) 1 1 0 0 

 zorgt voor planners op niveau 1 1 0 0 

 geeft feedback 1 1 0 0 

 heeft heel veel zelfvertrouwen, humor en heel veel verstand van zijn vak 1 0 0 1 

 geeft moeilijkere, vakoverstijgende en/of samenwerkingsopdrachten 1 0 1 0 

 is een vraagbaak, hij ziet de leerling 1 0 0 1 

Zorgt voor demotivatie: 
     als de leerling zich buiten de groep geplaatst voelt (een select groepje is niet erg)  2 0 1 1 

 verplicht dingen doen die je al kunt 2 1 0 1 

 als docenten vertellen wat al in het boek staat  1 0 1 0 

 als de docent afdwaalt van het onderwerp 1 0 1 0 

 als de leerling niet gezien wordt door de docent; 1 0 1 0 

 als de leerling niet het idee heeft extra slim te zijn,  1 0 1 0 

 als de leerling geen intrinsieke motivatie heeft 1 0 1 0 

 als de leerling projecten buiten de lessen moeten afmaken (daardoor hebben ze 
geen meer tijd voor andere dingen)  

1 0 0 1 

 als de leerling moeten blijven luisteren  1 0 0 1 

 als de leerling meer van hetzelfde als extra opdracht krijgt 1 0 0 1 

 als de leerling opdrachten met anderen moeten maken die minder goed zijn (minder 
hoog cijfer) 

1 0 0 1 

 als de docent iedereen hetzelfde laat doen  1 1 0 0 

 als docenten ervan uitgaan dat leerlingen zich aan hen moeten aanpassen 1 0 1 0 

 als een docent geen orde kan houden 1 0 0 1 

 als een docent conservatief en star is 1 0 1 0 
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Bijlage 7 Projectplan differentiatie in twee eerste klassen 
 
Het onderstaande projectplan is bij de schoolleiding ingediend en wordt momenteel (het 
schooljaar 2015-2016) zo integraal uitgevoerd.  
 

Pilot G1d en A1c/G1c 
Het Baarnsch Lyceum 2015-2016 

Algemene 
informatie: 

Contactpersonen: docenten werkgroep hoofbegaafden 
Code project: HBG1d/c 
Datum: 2-6-2015 
Projectplan gericht aan: schoolleiding 

Aanleiding: Volgend schooljaar starten we met een aparte gymnasium brugklas 
(G1d). en de combinatie klas G1c. Er zijn 50 Gymnasium leerlingen 
in totaal. 

Doelstelling: Er zijn meerdere doelen: 
5. Meer docenten betrekken bij het onderwijs aan 

(hoog)begaafde leerlingen. 
6. Vaststellen waar hun begaafdheid uit bestaat en vaststellen 

wat nodig is om hun talenten tot ontwikkeling te laten komen. 
7. Aansluiten bij verschillen tussen leerlingen door differentiëren 

en maatwerk leveren aan de leerlingen, door versnellen of 
verdiepen. In deze pilot maken we hierbij gebruik van pop-
gesprekjes met de leerlingen.  

8. Meer aandacht voor de executieve functies en de rol van 
deze bij (school)prestaties.   

Resultaat:  Leerlingen volgen een leertraject dat past bij hun 
mogelijkheden, interesse en talenten  

 Docenten en mentoren zijn in staat aan te sluiten bij 
verschillen tussen leerlingen. In hun lessen ontwikkelen zij 
vormen van differentiëren, verbreden, verdiepen en 
versnellen.  

 Docenten zijn in staat een aangepast leertraject voor 
leerlingen  uit te zetten  

 We gaan deze resultaten meten door terugvragen in een 
enquête onder de leerlingen, hun ouders en de deelnemende 
docenten 

Planning:  Juni: projectaanvraag indienen. We stemmen af met bèta-
excellent en de gymnasiumwerkgroep. 

 juni: Vakdocenten die met deze klas aan het werk willen gaan 
benaderen via het weekbericht en door middel van 
persoonlijke benadering. 

 Juni: Met deze enthousiaste vakdocenten bij elkaar komen. 
Doel is verder uitwerken wat we kunnen en willen gaan doen 
in deze klas volgend schooljaar. De deelnemende docenten 
hebben een duidelijk en door ieder gedragen beeld van het 
doel van deze pilot. 

 September en december: scholing volgen die gericht is op 
lesgeven aan (hoog)begaafde leerlingen. Wat hebben ze 
nodig, wat kunnen we bieden?  

 Oktober: Test G1 klassen op executieve functies, 
onderpresteren, houding ten opzichte van de school, 
motivatie 
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 Eens in de 6 weken bij elkaar komen om best practices uit te 
wisselen, leerlingen te bespreken. We gaan gedifferentieerd 
lesgeven, uitdagende opdrachten verzorgen, compacten en 
verrijken, hiaten opsporen, leren leren. Dit gaan we 
uitproberen en de ervaringen uitwisselen. Deze 
bijeenkomsten worden in de jaarplanner opgenomen. 

Randvoorwaarden 
+ financiën: 

 Scholingsmiddagen van Novilo voor deze docenten en 
andere belangstellenden 

 10 uren per persoon voor de vakdocenten die meedraaien. 
Dit worden de vakdocenten van deze klassen. We geven dit 
aan de roostermakers door. Eventueel worden ook reserves 
doorgegeven.  

 Betrokken mentoren: de mentoren van deze klassen 

 Betrokkenheid schoolleiding: afdelingsleider vwo onderbouw 

Communicatie: Update tijdens teamvergadering vwo onderbouw en afdelingsleider 
Weekbericht 


