
Kernpraktijk 18 Differentiëren 
Differentiëren is hot in onderwijsland. Maar wat wordt er precies mee bedoeld? In deze 
kernpraktijk verkennen we verschillende vormen van differentiëren en richten de 
ontwerpersblik op stappen die je in je lesvoorbereiding kunt zetten om te komen tot 
differentiëren. Daarnaast besteden we ruim aandacht aan wat wel de centrale 
vaardigheid lijkt in elke vorm van differentiëren: een goede begeleidende dialoog 
hebben met leerlingen zodat het leren optimaal raakt afgestemd op hun leerbehoeftes. 
We hanteren hiervoor de techniek van 'scaffolding'. 

  

Doelen 

Je kunt omschrijven wat differentiëren inhoudt (o.a. verschillende varianten van 
differentiatie). 

Je kunt beargumenteren waarom differentiëren van belang is. 

Je herkent hoe jijzelf (of je werkplekbegeleider of sectiegenoten) in de praktijk (al) bezig 
bent met differentiëren in de les. 

Je kunt het verband leggen tussen differentiëren en scaffolding. 

Je bent bekend met manieren om in je les te differentiëren en gaat hiermee in je 
lespraktijk aan de slag. 

  

Verwerking 

Differentiëren is een kwestie van durven en (eerst in het klein) uitproberen. Ontwerp 
voor je volgende les een kleine interventie waarin je bijvoorbeeld scaffolding toepast, of 
de klas in twee groepen verdeelt en voor elke groep een (iets) andere leerroute 
uitwerkt. 
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