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In deze bundel worden concrete stappen gegeven over hoe de lesgever kan differentiëren in de 

les. Er wordt vertrokken vanuit het model van Tomlinson (2010). De focus wordt gelegd op vijf 

aspecten namelijk differentiëren op inhoud, proces, product, emotioneel behoefte en 

leeromgeving. De lesgever zal ook informatie lezen die hij ongetwijfeld al toepast in zijn lesgever 

of al kent, vooral in de onderdelen differentiëren op basis van inhoud en proces. Binnen 

differentiëren op basis van leeromgeving worden aantal zaken beschreven die momenteel het 

onderwijs binnendringen. 

 

Op de website http://differentiatie.weebly.com is deze bundel geïntegreerd met filmpjes. Je vindt 

eveneens instructiefilmpjes en handleidingen over apps die de lesgevers kunnen gebruiken in hun 

les. 

 1 Differentiëren op inhoud 

  

De lesgever kiest basisleerstof uit vanuit de doelstellingen die alle cursisten moeten bereiken. Voor 

de cursisten die de taal sneller verwerken wordt er extra leerstof voorzien. Deze cursisten gaan 

sneller doorheen de basisleerstof. De inhoud van de extra leerstof kan in twee richtingen uitgebreid 

worden: naar een hoger niveau dat betekent dat we gaan verdiepen of naar verschillende 

onderwerpen dat betekent dat we gaan verbreden. ‘Verrijkende leerstof’ bevat zowel verdieping 

als verbreding. (Tomlinson 2010) 

De lesgever kan eveneens differentiatie op basis van tekstsoorten, tekstkenmerken en 

verwerkingsniveaus. 

Woordenschat 

 

http://differentiatie.weebly.com/
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Voorbereiding 

 

❏ Stap 1: Basisleerstof 

Vanuit de doelstelling bekijkt de lesgever welke leerstof de cursisten moeten kennen. 

Bijvoorbeeld: Welke woordenschat wordt het meest gebruikt?  

❏ Stap 2: Op zoek naar extra leerstof. 

 

Hoe kan de lesgever dit organiseren in de klas? Bijvoorbeeld bij grammatica  

 

❏ Stap 1: De lesgever maakt een blad met basis leerstof en een stukje extra leerstof. 

❏ Stap 2: De cursisten krijgen een korte instructie. 

❏ Stap 3: De cursisten die het begrijpen starten met het maken van hun basisoefeningen. 

De sterkere cursisten maken ook de extra leerstof. 

❏ Stap 4: De lesgever geeft nog een verlengde instructie aan de cursisten die het nodig 

hebben. 

Uitbreiding  

Op welke manier kan de lesgever verdiepen? 

 

Woordenschat dat vaak gebruikt wordt en eenvoudig is naar woordenschat die niet zo vaak 

voorkomt of wat moeilijker is. Van gewoon kort voorstellen naar uitgebreider voorstellen. (met 

eventueel extra woordenschat). 

 

Op welke manier kan de lesgever verbreden? (voorbeeld jezelf voorstellen) 

 

De cursist kan gewoon zichzelf voorstellen in een vreemde taal naar jezelf op een creatieve manier 

voorstellen. De cursist kan zich voorstellen vanuit verschillende contexten. 

 

Extra: 

Woordenschat kan ingeoefend worden via flitskaarten, WRTS en Quizlet 

Waarom kiest de cursist voor een taalcursus werk/vakantie 
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De cursist die de taal wil leren om op vakantie te gaan krijgt gerelateerde onderwerpen en 

opdrachten. De cursist die de taal leert voor zijn werk, krijgt andere opdrachten. Ze leren 

begrippen die men vaak nodig heeft voor het werk. Alle cursisten krijgen eveneens dezelfde 

tekstkenmerken, moeilijkheidsgraad en dezelfde basiscompetenties komen aan bod. 

(Baumans P. enquête 2015)) 

 

❏ Stap1: Via een Padled  blad gaan cursisten thuis deze vragen beantwoorden: Waarom 

wil je de taalcursus volgen? Welke thema’s wil je zeker volgen? https://nl.padlet.com/ 

 

❏ Stap 2:  De lesgever bekijkt het Padlet blad en zoekt de juiste thema’s. Op het einde 

van het jaar (cursus) bereiken alle cursisten dezelfde basiscompetenties. 

 

❏ Stap 3: Het Padlet blad en de inhouden worden samen met de cursisten besproken. 

2 Differentiëren op proces  

 

Cursisten kunnen via verschillende wegen aan dezelfde doelen werken. De lesgever kan met 

zijn cursisten werken aan verschillen in het tempo waarin de cursisten zich de leerstof eigen 

maken. De lesgever kan de instructietijd verminderen of vermeerderen en instructie meerdere 

keren herhalen voor de mindere sterke cursisten. Voor de sterkere cursisten geeft de lesgever 

open opdrachten. (Tomlinson 2014) 

Differentiëren op basis van instructie 

Voorbeeld 1 

 

 

 

❏ Stap1: De lesgever geeft een algemene instructie voor iedereen.  

❏ Stap2: De lesgever zet de sterkere cursisten aan het werk. 

❏ Stap3: De lesgever geeft een verlengde instructie aan de mindere sterkere cursisten. 

 

Voorbeeld 2 

 

https://nl.padlet.com/
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De lesgever verdeelt de klasgroep in groepen. 

 

❏ Stap 1: De lesgever verdeelt de klasgroep in drie groepen. 

❏ Stap 2: De lesgever zet groep één die geen instructie krijgt, zelfstandig aan het werk, 

omdat deze cursisten zelfstandig de leerstof kunnen verwerken. 

❏ Stap 3: De lesgever geeft aan de twee andere groepen basisinstructie. 

❏ Stap 4: De lesgever zet groep twee aan het werk met oefeningen/opdrachten. 

❏ Stap 5: Bij groep drie geeft de lesgever nog een verlengde instructie, dit geldt 

eveneens voor de begeleiding. 

 

Terwijl iedereen aan het werk is stapt de lesgever rond en geeft de lesgever ondersteuning 

waar nodig is. 

 

Voorbeeld 3 

 

 
 

❏ Stap 1: De lesgever geeft de algemeen instructie. 

❏ Stap 2: De lesgever zet de sterkere cursisten aan het werk. 

❏ Stap 3: De mindere sterkere cursisten bekijken nog een instructiefilmpje als herhaling 

en beginnen dan pas aan de opdrachten. 

 

 Differentiatie op basis van instructie grammatica 

 
In het onderzoek van Arends et al. (2010) werd er aangetoond dat expliciet 

grammaticaonderwijs werkt. Boer, Dekker, Kiewiet, Metselaar & ten Veen (2012)  hebben 
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laten zien dat simpele grammaticale structuren het best expliciet aangeboden worden. De 

expliciete instructievorm voor complexe structuren zijn het meest effectief. Zowel inductieve 

als deductieve aanbiedingsvormen zijn effectief. De beste manier volgens Arents et al. (2010) 

is dat de lesgever afwisselt tussen expliciete inductief en expliciete deductie. Dat betekent dat 

bij expliciete inductief de cursist de regel zelf afleidt uit het talig aanbod. Bij expliciete deductie 

krijgt de cursist de regel aangereikt. Het blijkt eveneens dat ook impliciete en incidenteel 

aanbieden van instructie een nut hebben. Door een gebrek aan tijd in het onderwijs wordt er  

geopteerd voor een beperkt impliciete instructie. Dit is realistisch om als voorbereiding te 

dienen op de expliciete instructie. De lesgever kan op meerdere manieren grammatica geven. 

Door afwisseling van instructievormen heeft de lesgever variatie en wordt er eveneens 

gedifferentieerd. Op die manier komt men tegemoet aan de verschillen tussen de cursisten. 

Volgens Boer, Dekker, Kiewiet, Metselaar & ten Veen (2012) zouden cursisten die eerder 

doeners zijn meer baat hebben bij expliciete inductie. Cursisten die snel onregelmatigheden 

in de taal vaststellen hebben meer baat bij expliciete deductie. Eveneens vindt boers et al. 

(2012) het belangrijk om af te wisselen. 

 

 

Expliciete deductie  

  

 

 

❏ Stap 1: De lesgever legt de regel uit. 

❏ Stap 2 de lesgever kan verschillende voorbeelden geven waaruit de cursist de regel 

kan halen. 

❏ Stap 3: De cursist haalt de regel uit de voorbeelden. 

❏ Stap 4: De cursist kan zelf de regel uitleggen aan de hand van een voorbeeld. 

❏ Stap 5: De cursist kan de regel toepassen en zelf voorbeelden geven. 

 

Expliciete inductief  

 

 

❏ Stap 1: De lesgever geeft een stukjes tekst aan de cursist. 

❏ Stap 2: De cursist zoekt naar onregelmatigheden in de taal. 

❏ Stap 3: Indien nodig geeft de lesgever enkele hints of stelt enkele vragen. 

❏ Stap 4: De cursist kan met eigen woorden de regel uitleggen. 

❏ Stap 5: De cursist kan de regel op voorbeelden toepassen en zelf voorbeelden geven. 

 

 

Impliciete instructie: gebeurt deels onbewust 

 

❏ Stap 1: De lesgever richt zijn lesomgeving zo in dat hij het gewenste gedrag van de 

cursist uitlokt. 

❏ Stap 2: De cursist leer onbewust. 

❏ Stap 3: vraagt veel tijd. 

 

❏ Stap 4: de lesgever kan hier overstappen naar expliciete instructie (deductie of 

inductie). 
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Differentiëren op basis van tijd 

 

Tijdens toetsing ziet de lesgever in welke mate de cursisten de leerstof beheersen in 

bijvoorbeeld grammatica/woordenschat. Minder sterkere cursisten mogen langer over de 

basisleerstof doen en krijgen meer begeleiding. De andere cursisten die de leerstof goed 

beheersen krijgen extra oefeningen. In deze lessen maakt de lesgever gevarieerd gebruik in 

werkvormen, begeleiding en leermiddelen. Differentiëren op basis van werkvormen, 

begeleiding wordt in deze bundel verder uitgelegd. (Winkels & Hoogveen 2014) 

Differentiëren op basis van ondersteuning  

1. Moeilijkheid van de vragen sluit aan bij het niveau van de student. 

2. Minder sterke cursisten krijgen meer tussentijds feedback met behulp van 

vraagstelling. Zij leren reflecteren door middel van vraagstelling van hun lesgever. 

3. De lesgever laat de sterkere cursisten zelf reflecteren en geven dan pas feedback. 

 

❏ Stap 1: de lesgever wandelt in de klas rond en kijkt iets meer naar de minder sterkere 

cursisten.  

❏ Stap 2: De lesgever vraagt aan de cursist hoe heb je dit opgelost? De cursist legt het 

uit hoe hij de grammaticale regel heeft toegepast.  

❏ Stap 3: De lesgever ziet dat de cursist fout is en geeft hem een hint door bijvoorbeeld 

te zeggen kijk eerst naar de persoonsvorm. Wat zie je? Wat moet je dan toepassen? 

(…) 

Differentiëren op basis van leerstijlen 

 

In dit deel wordt er beschreven welke leerstijlen en voorkeuren voorkomen. De voorkeur van 

leren kan verschillend zijn. De cursisten kunnen een auditieve, haptische, visuele, schrijf, lees 

of een gesprekstype zijn. Daarom is het belangrijk dat lesgevers hiermee rekening houden, 

door een gevarieerd aanbod te geven. (Winkels & Hoogveen 2014) 

 

● Auditieve types: hebben de voorkeur voor voorlezen, laten horen van 

gesproken/geschreven tekst, hoorspel, doceren, vormen van partnerwerk interview 

 

● Haptische types: hebben een voorkeur voor dramatiseren, doe- opdrachten, 

verhaalaffiche maken, collage, muurkant, spelvormen, leerpad 

 

● Visuele types: hebben voorkeur voor demonstratie, cartoons, transparanten, dia’s en 

video 

 

● Leestypes: hebben voorkeur in kernwoordspel, schrijfronde, play-reading, strip-

analyse, leesspelen 
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● Gesprekstypes: hebben een voorkeur in, groepswerk, partnerwerk, projectwerk, 

discussievormen 

Differentiëren op basis van evalueren 

 

Er wordt met evaluatie nagegaan in welke mate de cursisten de vooropgestelde doelstellingen 

bereiken. Er wordt gebruik gemaakt van productevaluatie en procesevaluatie. Bij 

productevaluatie kijkt de lesgever of de cursisten de vooropgestelde doelstellingen bereikt 

hebben. Er wordt namelijk gekeken naar het uiteindelijk resultaat. Bij procesevaluatie wil men 

informeren over het verloop van het leerproces. Er wordt hier niet gekeken naar het uiteindelijk 

resultaat. Maar eerder naar de manier waarop de cursist de doelstellingen heeft bereikt. 

(Dochy Schelfhout & Janssens 2006) 

 

Bij summatieve evaluatie wordt er meestal gekeken over een langere periode. De cursist krijgt 

een eindbeoordeling. Bij formatieve evaluatie is het eerder om de cursist in te lichten over zijn 

eigen kennen en kunnen. Het is dan ook belangrijk om de cursist feedback te geven. Zodat 

de cursist een goed beeld heeft over zijn kennis en vaardigheden. Daarnaast krijgt de lesgever 

informatie over zijn didactische aanpak in deze bepaalde groep. Om op die manier zijn 

leerinhouden te herhalen, zijn handelen eventueel aan te passen of de cursus bij te stellen 

(Dochy Schelfhout & Janssens 2006) 

 

Feedback geven 

 

Hattie en Timperley (2007) onderscheiden vier vormen van feedback:  

feedback op taakniveau, procesniveau, op zelfregulatie niveau en op persoonlijk niveau.  

 

1 Taakniveau: Indien er sprake is van misinterpretatie van de taak is het belangrijk dat 

de lesgever feedback op taakniveau geeft. De lesgever geeft de cursist hints zodat de 

cursist tot een juiste interpretatie komt van de taak. 

2 Procesniveau: Wanneer de cursist op zoek gaat naar leerstrategieën om te taak uit te 

voeren is het belangrijk dat de lesgever feedback heeft op het proces. 

3 Zelfregulatie niveau: Feedback die het niveau van de zelfregulatie ondersteunt, is 

belangrijk zodat de cursist zijn aandacht kan vasthouden en blijft doorzetten om de 

taak uit te voeren. Door de positieve feedback vergroot de lesgever het zelfvertrouwen 

van de cursist.  

4 Persoonlijk niveau: Feedback op persoonlijk niveau bijvoorbeeld ‘Wat ben jij knap.’is 

zelden goed. Bij veel persoonlijke feedback wordt er vaak door de cursist lastige taken 

vermeden, de inzet verlaagt en er is een toename van faalangst. Dit wordt ook 

bevestigd door de onderzoeken van Dweck 

 

Naast feedback onderscheiden Hattie en Timperley (2007) eveneens feed-up en feed-

forward. Feed-up betekent informatie over de te bereiken doelen en de gehanteerde 

beoordelingscriteria. Feed-forward betekent informatie over hoe de cursisten de gestelde 

leerdoelen kunnen bereiken.  

 

Verschillende vormen van evalueren  
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 peer-assessment: cursisten evalueren elkaar volgens bepaalde criteria. De criteria 

kunnen door lesgever of samen met de cursisten opgesteld zijn. 

 self-assessment: cursisten evalueren hun eigen opdracht door middel van 

evaluatiecriteria. Bij elke opdracht beschrijft de cursist het verloop van het proces. Wat 

ging goed, wat ging minder goed en waar zal ik bij de volgende opdrachten op letten. 

 authentieke assessment: cursisten passen hun kennis en vaardigheden toe in 

realistische contexten.  

 Overall toets: in deze vorm van evaluatie wordt er nagegaan of de cursist de kennis 

die hij heeft kan toepassen in een nieuwe aangeboden situatie. (Dochy Schelfhout & 

Janssens 2006) 

 

 

Met wat houdt de lesgever rekening tijdens de evaluatie? 

Bij het evalueren houdt de lesgever rekening met observaties, conversaties van het leerproces 

en resultaten van de producten. (Dochy Schelfhout & Janssens 2006) 

 

 

 Rekening houden met observaties van het leerproces door: luidop lezen, dialogen, 

luidop spreken, groepswerk, geven en krijgen van feedback, mondelinge verslagen, 

vragen beantwoorden, over een thema vertellen, rollenspel, het verloop van de 

presentatie geven (…) 

 Verzamelen van producten van cursisten. Dit kunnen projecten zijn, huistaken, 

toetsen, online oefeningen (vragen) (…) 

 Conversaties over het leerproces: De lesgever luistert naar het verloop van het 

leerproces van de cursist. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling gebeuren. De cursist 

reflecteert over zijn leerproces. Indien nodig stelt de lesgever vragen. Wat vond je 

gemakkelijk? Wat vond je moeilijk? Door wat zou dit komen? Wat moet je meer 

oefenen en hoe ga je dit doen? Wat zou je de volgende keer anders doen. Waarop zal 

je nu letten?(…) 

 

 

 

In de toetsen 

 

De toetsen zijn opgesplitst in basisleerstof en extra leerstof. 

 

Stap 1: De lesgever zorgt ervoor dat de basisleerstof bij alle cursisten getoetst wordt en 

voorziet nog enkele extra vragen voor de sterkere cursisten in de toets. 

 

Stap 2: De lesgever legt uit hoe de toets in zijn werk gaat. De lesgever laat de mindere sterkere 

cursisten de basisleerstof maken. De sterkere cursisten maken de basisleerstof en extra 

leerstof. De mindere sterkere cursisten die willen mogen ook de vragen die behoren tot extra 

leerstof proberen maken. 

 

Stap 3: Bij alle cursisten staat basisleerstof bij de beoordeling genoteerd. Bij de sterke 

cursisten wordt er zowel de beoordeling van de basisleerstof en de extra leerstof genoteerd. 
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3 Differentiëren op product 

 

Het eindproduct kan verschillende vormen aannemen zoals een schriftelijk verslag of 

tijdschriftartikel, een website over het onderwerp, een mondelinge voordracht of een 

posterpresentatie. Verrijkende opdrachten vragen om een eindproduct waarin creativiteit en 

eigen inbreng van een cursiste een grote rol speelt. Feedback is zeer belangrijk om te groeien. 

Er bestaat namelijk peer en co-feedback. De sterkere cursisten krijgen een meer open 

opdracht. De mindere sterkere cursisten krijgen een meer gesloten opdracht. 

 

Opdrachten voor de sterkere cursisten  

Voorbeelden 

 

1 Interview: de cursiste stelt zelf de vragen op en brengt onmiddellijk verslag uit in de les. 

Nadien wordt het filmpje bekeken om te reflecteren op uitspraak. 

2 De cursist maakt zelf filmpje rond een bepaald thema. 

3 Het maken van een boekje over een bepaald onderwerp met enkele voorwaarden. 

4 Een PowerPoint presentatie geven over een bepaald onderwerp. 

5 Een blog schrijven over een bepaald onderwerp. 

6 Zelf een filmpje maken over de gezien leerstof. 

7 Een leerpad maken van de geziene leerstof als verwerking. Een goed gemaakt leerpad van 

een cursist, kan de lesgever gebruiken als aanbod voor de mindere sterkere cursisten. Zij 

kunnen dit leerpad doorlopen. De lesgever kan ook het leerpad volgens schooljaar gebruiken. 

(…) 

 

Opdrachten voor de mindere sterkere cursisten 

Voorbeelden 

 

1 Het maken een fotocollage met onder elke foto een zinnetje. 

2 Het ordenen van woordenschat via een mindmap 

3 Het maken van een strip 

4 Het maken van een boekje met duidelijke vragen en een stappenplan wat ze moeten doen. 

5 Het maken van een interview. De lesgever ondersteunt de cursisten bij het opstellen van de 

vragen. De cursisten filmen het interview. Om achteraf het filmpje nog enkele maal te bekijken 

om verslag uit de brengen in de klas. 

6 Een korte presentatie geven over een thema waarbij de leerkracht samen met de cursist 

enkele vragen opstelde. 

(...) 
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4 differentiëren op emotionele behoefte 

Spreekangst 

Wat zou de lesgever concreet kunnen doen? 

 

● Spreekangst bespreekbaar maken.  

● Samen met de cursisten op zoek gaan naar oplossingen om de spreekangst te 

overwinnen. 

● Cursisten die angstig zijn om te spreken in de klas zouden thuis aantal zaken kunnen 

voorbereiden. 

● Spraak thuis opnemen.  

● Zichzelf individuele doelen stellen rond spreken. En hierover nadenken, hoe hij/zij deze 

kan bereiken. 

● Visie: fouten maken mag we zijn hier om te leren. 

● Veilige leeromgeving creëren.  

● Per twee spreken. 

 

Hoe kan de lesgever concreet te werk gaan? 

 

❏ Stap 1: De lesgever maakt spreekangst bespreekbaar door een verhaal te vertellen of 

door een toneel stuk. 

❏ Stap 2: Vraag aan de cursisten: wie heeft dit ook? 

❏ Stap 3: De klasgroep verdelen in groepjes van vier. 

❏ Stap 4: Per groep wordt er even per vier gebabbeld over spreekangst. 

❏ Stap 5: Nadien schrijven de cursisten op wat we kunnen doen tegen spreekangst. 

❏ Stap 6: Dit wordt gezamenlijk in de klas besproken. 

❏ Stap 7: Enkele ideeën worden uitgewerkt. 

 

Per twee  

 

De lesgever laat de cursist die bang zijn om te spreken, altijd per 2 spreken en nooit alleen. 

De lesgever laat de mindere cursisten hun spreekoefening altijd voorbereiden (Rossar T. 

enquête 2015). 

 

❏ Stap 1: In de klas observeert de lesgever de cursisten. 

❏ Stap 2: De lesgever maakt spreekangst bespreekbaar. 

❏ Stap 3: De lesgever vertelt aan zijn cursisten dat ze altijd per twee mogen spreken. 

Dat iemand met spreekangst samen mag met iemand zonder spreekangst. De 

persoon zonder spreekangst vangt de cursist op die spreekangst heeft.  
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❏ Stap 4: De lesgever verdeelt de cursisten per twee. 

❏ Stap 5: De cursisten bereiden samen hun dialoog/spreekbeurt voor. 

❏ Stap 6: De cursisten met en zonder spreekangst gaan samen hun 

dialoog/spreekbeurt uitvoeren vooraan in de klas. 

❏ Stap 7: Nadien wordt er geëvalueerd op de inhoud en deze werkvorm. Dit kan je ook 

doen via een prikbord (Padled). De evaluatie rond ‘inhoud en werkvorm’ kan ook 

thuis gedaan worden. 

❏ Stap 8: Bij de volgende les houdt de lesgever rekening met de tips van de cursisten. 

  

5 differentiëren op leeromgeving 

Differentiëren op basis van groepen 

Sommige cursisten vinden het leuk om in groepen te werken, anderen cursisten werken liever 

alleen. Voor veel cursisten kan het werken in groepen met gelijkgestemde (in niveau, interesse) 

wel eens leuk zijn. Op die manier hebben de cursisten niet het gevoel dat ze niets weten of met 

iemand werken die alles weet. Uit onderzoek blijkt dat het goed is dat de lesgever in de klas 

afwisselend werkt in homogene en heterogene groepen. Belfi et al. (2010) stellen zelfs dat het 

raadzaam is dat de lesgever groeperingsvormen afwisselt en daarbij rekening houdt met de 

lesdoelen, de noden, vaardigheden, interesses of taken van de cursisten. 
  

Heterogene groepen 

Uit onderzoek is heterogene groepen vaak goed voor mindere sterke cursisten. (Kang, Park 

& Lee 2007). Uit de praktijk ervaar lesgevers en cursisten vaak dat de cursisten niet graag in 

groep werken. Omdat de ene cursist zich minder bekwaam voelt en de andere voelt zich zeer 

bekwaam. 

 

Homogenen groepen 

 

Volgens Belfi et al. (2010) zou homogenen groepen het best werken voor de sterkere 

cursisten. 

 

Peer tutoring 

 

De cursisten werken per twee. Een mindere sterke cursist werkt samen met een sterkere 

cursist. De vorm van één op één begeleiding of begeleiding van kleine groepen, heeft een 

sterke invloed op leerresultaten van de tutee en heeft de mogelijkheid om direct 

geïndividualiseerde feedback te krijgen. (Wahlberg 2010) 

 

voorbeeld 1 
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❏ Stap 1: De lesgever verdeelt de cursisten per twee. Er mag niet te veel niveauverschil 

zijn tussen de twee cursisten. De ene cursist is iets sterker dan de andere.  

 

❏ Stap 2: de lesgever begeleidt de sterkere cursist in hun rol als tutor. De tutor begeleidt 

de tutee (de mindere sterkere cursist). De rollen van de turor: Hoe interesse 

opwekken? Hoe feedback en hint geven? (…) 

 

❏ Stap 3: De lesgever evalueert de werkvorm samen met de cursisten 

 

voorbeeld 2 

 

❏ Stap 1: de lesgever verdeelt de klas in groepjes. Een groepje met een sterkere cursist 

(tutor) en een mindere sterkere cursisten (tutee). 

 

❏ Stap 2: de tutor is een rolmodel voor de tutee en toont hoe hij woordenschat leert. Hij 

kan eveneens oefenen om samen met de tutee woordenschat te leren. 

 

❏ Stap 3: samen met de cursisten evalueren ze deze werkvorm. De cursisten vertellen 

aan de lesgever hoe het verlopen is. 

 

Coöperatief leren  

Waarom Coöperatief leren: In het onderzoek van Cohen (1994), Johnson & Johnson (1994; 

1999) en Slavin (1995) ziet men dat coöperatief leren een positieve invloed heeft op de 

cognitieve en sociale ontwikkeling van de cursist zoals leerprestaties. Vervolgens wordt in de 

huidige opvattingen een belangrijke plaats toegekend aan actief leren, de ontwikkeling van de 

denkvermogens van cursist, het leren oplossen van problemen, de integratie en toepassing 

van kennis en actief mondeling taalgebruik. Hiervoor is samenwerkend leren een uitstekend 

middel. Via coöperatieve leergroepen wordt er beter omgegaan met de individuele verschillen 

tussen de cursisten in de klas. Cursisten vullen elkaar aan. 

 

De werkvormen die gebruikt kunnen worden om coöperatief leren toe te passen worden in 5.2 

besproken.  

Variatie gebruiken van werkvormen is ook differentiëren 

Belangrijk is dat er een afwisselende werkvormen zijn om de motivatie op peil te houden. 

(Valcke 2010 pg 626) 

 

Tafelrondje  

 

❏ Stap 1: De lesgever maakt groepjes van 4 of 5. 

❏ Stap 2: De lesgever stelt een vraag in de taal van de taalcursus. 

Bij deze vraag zijn er meerdere antwoorden mogelijk. 
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❏ Stap 3: De cursisten maken een lijst op papier waarbij elke cursisten één antwoord 

opschrijft en het papier dan doorgeeft aan de persoon links. Het papier gaat letterlijk 

de tafel rond. 

Variatie: 

  

De lesgever kan de tafelronde op verschillende manieren gebruiken. Je kan het gebruiken 

met korte of zonder tijdlimiet, of je kan het gestructureerd gebruiken als race. 

 

Bij simultaan tafelronde kan bij lange antwoorden of als product het doel is, kunnen er twee, 

drie of zelfs vier stukken papier tegelijk de tafel rondgaan. 

 

Bij een tafelronde per tweetal werken cursisten in tweetallen in een groep van vier. Ze geven 

papier heen en weer waarop ze antwoorden schrijven op de vraag die de lesgever stelde. Als 

de tijd om is vergelijken de cursisten de antwoorden van de andere tweetal binnen hun team. 

 

Binnen/Buiten kring 

 

De werkvorm binnen/buiten kring is ook een structuur voor beheersing, deze werkvorm is 

geschikt om de vaardigheden en feiten te oefenen. 

 

❏ Stap 1: De lesgever vraagt aan de cursisten om in twee concentrische cirkels te staan. 

De binnenste kring staat met hun gezicht naar buiten en de buitenste kring naar binnen 

❏ Stap 2: De lesgever vertelt over welk onderwerp het gesprek moet gaan 

❏ Stap 3: De cursisten maken een kwart slag naar rechts, de lesgever vertelt zelf hoeveel 

plaatsen ze moeten verschuiven 

❏ Stap 4: De cursisten staan rechtover hun nieuwe partner en vertellen (dat kan over 

zichzelf gaan wat ze leuk vinden, hobby’s (...)  

Samen hardop  

 

❏ Stap 1: De lesgever stelt een vraag. 

❏ Stap 2: De cursisten antwoorden luidop.  

 

Variatie 1: 

 

❏ stap 1: De lesgever zegt een woord. 

❏ Stap 2: De cursisten herhalen het woord. 

 

Variatie 2 

 

❏ Stap 1: De lesgever stelt een vraag en zegt een woord 

❏ Stap 2: De cursisten schrijven het antwoord of het woord op een bordje en steekt het 

bordje in de lucht. 

❏ Stap 3: de lesgever geeft onmiddellijk feedback.  
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❏ Stap 4: De cursisten kunnen reflecteren. Wat hadden ze juist? Wat hadden ze fout? 

Hadden ze veel fouten? Wat gaan de cursisten doen met wat ze nu weten? 

 

Variatie 3 

Gebruik van technologie: via tablet kunnen de cursisten eveneens het antwoord geven of het 

woord opschrijven. Dit komt meteen op het wit doek of bord (beamer) terecht of op het digitaal 

bord. 

❏ Stap 1: De lesgever stelt de vraag of zegt het woord. 

❏ Stap 2: De cursist schrijft het antwoord van de vraag op via laptop of iphone of schrijft 

het woord op. 

❏  Stap3: de lesgever en/ of cursisten kunnen onmiddellijk feedback geven. 

Herhaling op tournee  

 

❏ stap 1: De lesgever schrijft op grote vellen papier bepaalde onderwerpen op. 

❏ Stap 2: De lesgever hangt de grote vellen papieren aan de muur in de klas. (Er zijn 

evenveel onderwerpen als teams) 

❏ Stap 3: Elk team staat bij een papier met een onderwerp. De cursisten krijgen één 

minuut om zoveel mogelijke feiten op te schrijven. (dit kan woordenschat zijn, zinnen 

of een stukje tekst die bij het onderwerp horen.) 

❏ Stap 4: De lesgever zegt luid stop. 

❏ Stap 5: De teams gaan naar een andere onderwerp. 

❏ Stap 6: Dan krijgen de teams twee minuten tijd om te lezen en te praten waarover de 

vorige teams geschreven hebben. Indien ze het niet eens zijn zetten ze een 

vraagteken. 

❏ Stap 7: De teams hebben een minuut tijd om aan te vullen. 

❏ Stap 8: De teams gaan door naar het volgend onderwerp. Dit gaat zo door tot elk team 

terug bij zijn oorspronkelijk onderwerp is. Er is daarna nog tijd over voor de cursisten 

om aantekeningen te maken over de informatie op de vellen papier. 

Zoek de valse 

 

❏ Stap 1: De leerkracht legt uit aan de cursisten, dat zij drie feiten (inhouden van de 

les) of een verhaal moeten vertellen en één daarvan is de valse. De andere 

cursisten proberen de valse feiten of verhaal te vinden. Ze motiveren er ook bij 

waarom ze denken dat het vals is. 

❏ Stap 2: De mindere sterkere cursisten hebben meer voorbereidingstijd dan de 

sterkere cursisten. De mindere sterke cursisten hebben dit al voorbereid thuis. 

❏ Stap 3: De cursisten vertellen hun verhaal of iets over de inhoud van de les. 

❏ Stap 4: De lesgever vraag wie denkt dat het eerste verhaal vals is steekt zijn hand 

op. Wie denkt dat het tweede verhaal vals is? en tot slot wie denkt het dat het 

derde verhaal vals is? De cursisten motiveren waarom ze denken dat het verhaal 

vals is. 

❏ Stap 5: De cursist  die het verhaal verteld heeft, zegt welke verhaal vals is. 

❏ Stap 6: Nu wordt er geëvalueerd over de les en deze werkvorm. 
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 Gebruik van instructiefilmpjes 

 

Op http://www.wezoozacademy.be/ en khan academie vind je veel verschillende 

instructiefilmpjes. Vaak zijn de instructiefilmpjes gekoppeld aan online oefeningen. 

De lesgever kan filmpjes inzetten om voorkennis te activeren, te motiveren, kennisverwerving, 

samenwerken en communiceren, reflectie, feedback en beoordelen (Alons 2008). 

 

Op welke manier kan de lesgever instructiefilmpjes gebruiken om te differentiëren? 

 
 

 De lesgever kan instructiefilmpjes aanbieden voor herhaling. De cursisten kunnen de 

theorie in de les of thuis herbekijken. 

 De lesgever kan instructiefilmpjes gebruiken als huiswerk. De cursisten bekijken eerst 

de instructiefilmpjes thuis. In de klas worden de oefeningen en vragen gesteld. (of je 

kan ook de cursisten een online oefening laten maken na het bekijken van het filmpje 

thuis). Indien de minderen sterke cursisten het nog niet begrijpen kan de lesgever hen 

extra ondersteuning en instructie geven. De cursisten die het wel begrijpen krijgen 

verrijkingsleerstof en opdrachten. 

 De lesgever kan instructiefilmpjes geven in groepen. De cursisten bekijken per 4à 5 

een instructiefilmpje. Nadien maken ze samen de eerste oefeningen. Ze doen dit om 

de beurt en leggen aan elkaar uit hoe ze tewerk gaan. De lesgever begeleidt waar 

nodig. 

 De lesgever gebruikt een filmpje waar nieuwe woordenschat in verwerkt is. In het 

filmpje wordt zowel de nadruk gelegd op het auditieve als het schriftelijk. De cursisten 

horen en zien hoe het woord geschreven worden. De mindere sterke cursisten hebben 

de kans om het filmpje thuis te bekijken en de nieuwe woordenschat al op te schrijven. 

Deze cursisten maken eveneens een onderscheidt tussen makkelijke woorden en 

moeilijke woorden. De woorden die voor hen gemakkelijk zijn, schrijven ze in de kolom 

‘gemakkelijk’ en woorden die ze moeilijk vinden schrijven ze in de kolom ‘moeilijk’. De 

sterkere cursisten bekijken het filmpje voor het eerst in de klas en schrijven tijdens het 

filmpje de nieuwe woordenschat op. De sterkere cursisten kregen de 

verrijkingsopdrachten mee naar huis als huiswerk. Dus de mindere sterkere cursisten 

bekeken het filmpje als huiswerk en de sterkere cursisten kregen een andere opdracht. 

http://www.wezoozacademy.be/
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Huiswerk via een leerpad 

Er zijn verschillende programma’s om een leerpad te maken namelijk oppira, Spons, eXe 

Learning en een google sites. Bij Google site kan de lesgever formulieren voor feedback, 

documenten, filmpjes, presentaties (...) op deze site integreren. De lesgever heeft bepaalde 

ICT vaardigheden nodig dus ik denk dat google sites vrij moeilijk is. Spons is 

gebruiksvriendelijk en is gemakkelijker te gebruiken. De lesgever of de cursist kan op een 

eenvoudige manier in Spons leerpaden maken. De werking van het leerpad vind je op de 

website http://differentiatie.weebly.com. 

 

De lesgever maakt zelf een leerpad. 

 

❏ Stap 1: De lesgever maakt een leerpad met Spons. Voor de sterkere cursisten kan de 

lesgever iets extra’s in het leerpad toevoegen. De lesgever kan ook een eenvoudige 

leerpad met basisleerstof maken en een moeilijk leerpad. 

❏ Stap 2: De lesgever vertelt aan de cursisten wat de bedoeling is van het leerpad 

❏ Stap 3: De lesgever geeft het leerpad als huiswerk mee naar huis 

❏ Stap 4: De cursisten hebben tegen de volgende les het leerpad doorlopen.  

❏ Stap 5: In de les wordt er opdrachten gegeven om de leerstof in te oefenen. 

❏ Stap 6: De minder sterkere cursisten krijgen extra ondersteuning van hun lesgever. 

 

De lesgever geeft de opdracht aan zijn cursisten om een leerpad te maken 

 

❏ Stap 1: De lesgever heeft een zicht op de sterktes van zijn cursisten,  

❏ Stap 2: De  lesgever geeft aan zijn sterkere cursisten de opdracht om een leerpad te 

maken over leerstof die zij goed kennen. Terwijl de mindere sterkere cursisten de 

basisleerstof nog oefenen. 

❏ Stap 3: De lesgever geeft uitleg over wat de bedoeling is van een leerpad. De lesgever 

geeft eveneens een handleiding van Spons mee aan zijn cursisten.  

❏ Stap 4: De cursisten maken een leerpad. 

❏ Stap 5: de cursisten reflecteren over hun leerproces, dat kan schriftelijk of mondeling 

zijn. 

❏ Stap 6: de lesgever evalueert het product het leerpad en het proces van de cursisten 

❏ Stap 7: de lesgever geeft feedback.  

❏ Stap 8: de cursisten evalueren deze werkvorm.  

 

De leerpaden die de cursisten maakten en zeer goed zijn, kunnen als herhaling dienen voor 

de mindere sterkere cursisten of kunnen het jaar nadien gebruikt worden. 

Variatie brengen in de les 

De  lesgever kan variëren in aanbod, werkvormen, gebruik van technologie zoals de werkvorm 

flipping de classroom. 

 

Hoe kan de lesgever apps gebruiken in de klas?   

 

http://differentiatie.weebly.com/


 

17 
 

In een bijlage vind je de uitleg van verschillende apps en hoe je de apps kunt inzetten in het 

onderwijs. Op de website http://differentiatie.weebly.com zijn de apps nog uitgebreider uit 

gelegd. 

 

Flipping the classroom 

 
 

 

❏ Stap 1:  Leerdoelen kiezen. 

❏ Stap 2: Hoe kan de lesgever de nieuwsgierigheid opwekken bij de cursisten? Dit kan 

aan de hand van een toneelstuk game (…) zijn. 

❏ Stap 3:  De cursisten bekijken thuis een video met theorie. 

❏ Stap 4: De cursisten maken bijhorende oefening online. Op die manier kan de cursist 

te weten komen wat hi/zij al kent. 

❏ Stap 5: in de klas wordt er verwerkingsopdrachten gemaakt. De leerkracht heeft nu 

meer tijd om de cursisten te ondersteunen. Dit kan ook via interactieve werkvormen. 

De opdrachten kunnen open of gesloten zijn. 

❏ Stap 6: Evaluatie werkvorm en les. 

❏ Stap 7: De lesgever houdt rekening met de tips van de cursisten in de volgende lessen. 

 

Praktisch 

 

De lesgever kan het filmpje maken vanuit PowerPoint of een Prezi. De lesgever kan eveneens 

vanuit een wit blad (in MS Word) beginnen. Het scherm kan de lesgever filmen met bepaalde 

software. Dit kan de lesgever doen met screenr of met Screencast-o-Matic. Dit is software die 

zeer gebruiksvriendelijk is. 

De lesgever kan eveneens via ActivInspire software programma en Explain Everything app 

hun les onmiddellijk opnemen. Deze video kan je aanbieden via een leeromgeving aan de 

cursisten voor herhaling. 

 

De lesgever download de software om het beeld scherm te filmen. In bijlage vind je de uitleg 

van de software. 

 

❏ Stap 1: Maakt een PPT, Prezi of begint vanuit een wit blad 

❏ Stap 2: Bekijk of het venster die je wilt filmen binnen het venster staat van de recorder 

❏ Stap 3: Druk op recorder 

❏ Stap 4: Leg uit en doe de nodige handelingen 

http://differentiatie.weebly.com/
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❏ Stap 5: Druk op stop 

❏ Stap 6: Sla de video op 

 

Vragen toevoegen bij je zelfgemaakte filmpjes of bestaande filmpjes 

TedED is om vragen te koppelen aan YouTube-filmpjes. De cursist kan zelf geen vragen 

stellen maar enkel beantwoorden. de cursist ziet niet wat anderen cursisten hebben 

geantwoord (net als bij Edpuzzle) Er is eveneens een discussieforum. 

Doordat cursisten moet inloggen, krijg de lesgever feedback/statistieken te zien over wat de 

cursisten hebben geantwoord.  

 

Notities toevoegen aan het filmpje 

 

Met VideoNot.es  kan de cursist notities toevoegen aan bijvoorbeeld een Youtube- en 

Vimeofilmpjes. Aan de linkerzijde van het scherm ziet de cursist een filmpje terwijl de cursist 

aan de rechterzijde de toegevoegde notities kan lezen. De cursist kan ook een opdracht 

krijgen om aantal zaken uit het filmpje te beschrijven of een samenvatting te maken van het 

filmpje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

Literatuur 

 

Arends, E., Bakker, H., Buunk, E., Dijks, H., Goede, R. de, Hillen, W., Laumann, M., Maas, 

S., & Worp, K. van de. (2010). Effectiviteit van grammaticaonderwijs. Levende Talen 

Magazine, 97(7), 16–19. 

 

Alons, F. (2008), Educatieve videotoepassingen in het voortgezet onderwijs. 

Zoetermeer/Utrecht: Kennisnet/Universiteit Utrecht  

 

Belfi B., De Fraine B., & Van Damme J. (2010). De klas: het homogene of heterogenen 

samenstelling. Leuven / Den Haag: Acco   

 

Boer R., Dekker K., Kiewiet A., Metselaar M. & ten Veen Z. (2012). Complexe grammatica in 

het vreemde talenonderwijs. levende  talenmagazine nr 2 

 

Cohen, E.G., (1994). Restructuring the classroom: conditions for productive small groups. 

Review of  Educational Research, 64(1), 1-35.  

 

De Coole D. & Valk Anja (2013) Actief met taal: didactische werkvormen voor het 

talenonderwijs. Uitgeverij Coutinho 

 

Dochy, F., Schelfhout, W., & Janssens, S. (2006). Anders evalueren: Assessment in de 

onderwijs-praktijk. Leuven: Centrum voor Opleidingsdidaktiek K.U.Leuven & Tielt: 3de druk 

Uitgeverij Lannoo. 

 

Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback.  , 77, 81-112. 

 

Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1994). Learning together and alone: Cooperative, 

competitive, and individualistic learning. Boston: Allyn and Bacon. 

 

Johnson, D.W., & Johnson, R.T. (1999). Making cooperative learning work. Theory into 

Practice, 38, 67-73. 

 

Kang, C., Park, C., & Lee, M-J. (2007). Effects of ability mixing in high school on adulthood 

earnings: quasi-experimental evidence from South Korea. Journal of Population Economics, 

20(2), 269297. Doi 10.1007/s00148-006-0090-y  

 

Kagan S. (2007) Structureel Coöperatief leren Uitgerevrij Bazalt Vlissingen  

 

Kennisnet Fliping The classroom opgehaald op 7 oktober 2015 

https://www.kennisnet.nl/artikel/flipping-the-classroom-handige-infographic/ 

 

Kwakernaak E. (2015) Didactiek van het vreemdetalenonderwijs. tweede druk (eerste druk 

2009) Uitgeverij Coutinho 

 

Kuiper-Jong P. & Beckers M. (1999) Spreek vaardig Praktische methode voor in vreemde 

talen. Uitgeverij Coutine 

 



 

20 
 

Lernoud B. & Lernout L. (2009) S.O.S Taal Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans meren? 

Een nieuwe frisse aanpak. Standaard uitgeverij Antwerpen 

 

Slavin, R.E. (1995). Cooperative learning: Theory, research, and practice. Boston, MA: Allyn 

and Bacon.  

 

Tomlinson, C. A. et al. (2003). Differentiating instruction in response to student readiness, 

interest, and learning profile in academically diverse classrooms: A review of literature.  

 

Tomlinson, C. A., Brimijoin, K., & Narvaez, L. (2008). The differentiated school:Making 

revolutionary changes in teaching and learning. Alexandria, VA: ASCD. Journal forthe 

Education ofthe Gifted, 27(2/3), 119-145. 

 

Tomlinson, C. A. & Imbeau, M. (2010) Leading and Managing a Differentiated Classroom 

 

Tomlinson, C. A.(2014) The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All 

Learners, 2nd Edition 

 

Valcke, M. (2010). Onderwijskunde als ontwerpwetenschap. Gent: Academia Press 

 

Van Petegem p., Geysekens J, Stes A., Van Waes S., Verdurmen C., (2015) Praktijkboek 

innoverend hoger onderwijs. Uitgeverij Lanoo nv, Tielt 125-175 

 

Van Petegem P. (2009) Praktijkboek activerend hoger onderwijs. Uitgeverij Lannoo Campus 

Tielt 

 

Winkels & Hoogveen (2014) Het didactische werkvormen boek: variatie en differentiatie in 

de praktijk. Vierde druk Uitegverij Koninglijke Van Gorcum, Assen 

 

Walberg, H.J. (2010). Advancing Student Achievement. Hoover Institution Press. 

 

 

 

 

 

 

 

 


