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Noteer op de post-its en hang die aan het bord

 Bekend: wat weet je al over BKD? (roze post-it)

 Benieuwd: wat wil je erover weten? (groene 
post-it)

 Bewaard: wat heb je er vandaag over geleerd?
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Bekend – benieuwd – bewaard 



Doelen van deze sessie

 Wel
 De deelnemers maken kennis met de verschillende facetten 

van binnenklasdifferentiatie. 
 De deelnemers leggen het verband tussen 

binnenklasdifferentiatie en de verschillende zorgniveaus.
 De deelnemers doen inspiratie op om met verschillen om te 

gaan in de eigen praktijk.
 De deelnemers wisselen praktijkvoorbeelden uit.

 Niet
 De deelnemers maken kennis met kant-en-klare recepten 

voor binnenklasdifferentiatie. 
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Jullie doen het al!!!



 Hoe bewust inspelen op behoeften?

 Hoe proactief inspelen op verschillen?

 Hoe BKD structureler en systematischer 
inbouwen?

 Zodat élke leerling tot maximale leerkansen 
komt! 
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Maar… laten we niet heel wat kansen 
liggen?
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Binnenklasdifferentiatie…  

realiteit mythe 



“Ik heb weinig tot geen tijd om te 
differentiëren, want dan geraak ik niet door 

mijn leerstof”. 
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Stelling 1 

realiteit mythe 



DOELEN

 Handboeken <-> leerplandoelen/eindtermen 

 Basis- en uitbreidingsdoelen vastleggen? 

 Verschillende niveaus in doelen onderscheiden?

GROWTH MINDSET versus FIXED MINDSET 
(Dweck, 2006)
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Stelling 1 => mythe 



Als je differentieert, moet je iedere leerling 
individueel begeleiden in de les.
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Stelling 2 

realiteit mythe 



KLAS

 Verbondenheid! 

  ‘Samen uit, samen thuis’-principe! 

WERKVORMEN 

 Voldoende variëren! 

 Convergeren – divergeren 
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Stelling 2 => mythe 



DIVERGERENDE 
DIFFERENTIATIE

CONVERGERENDE 
DIFFERENTIATIE

11

Verschillen tssn leerlingen 
werken complementair

Verschillen tssn leerlingen 
uitsplitsen



LET 
OP!

 Zoveel mogelijk aansluiten bij 
de individuele leernoden van 
élke leerling –> gerichte en 
intensieve begeleiding

 Verschillende leerwegen

 Homogenisering en 
individualisatie

 Verschillen tussen leerlingen 
worden groter

 Verschillende eindresultaten 
bij leerlingen
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 Diversiteit is een 
meerwaarde voor de 
taak/opdracht

 Verschillen in leren worden 
doelbewust gecombineerd

 Heterogene groepen

DIVERGERENDE 
DIFFERENTIATIE

CONVERGERENDE 
DIFFERENTIATIE



Af en toe differentiëren is meer dan 
genoeg.
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Stelling 3 

realiteit mythe 



LEERKRACHT 

 Bewustwording 

 Grondhouding

 Pro-actief en planmatig! 

WERKVORMEN EN MEDIA 

 Variëren is differentiëren! Klassikale instructie <-> 
activerende werkvormen

 Keuzedifferentiatie
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Stelling 3 => Mythe - realiteit 

(it) is not something we do on Fridays, 
it is what we do every day in the
classroom so that every student’s
learning needs are met.”
KECK & KINNEY, 2005, p.12 
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BKD naar mediagebruik en leervoorkeur
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BKD naar mediagebruik en leervoorkeur



Differentiëren betekent meer werk 
voor mij als leerkracht. 

17

Stelling 4

realiteit mythe 



 Samenwerken met collega’s!
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Stelling 4 => mythe - realiteit 
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Het zorgcontinuüm?



Leerlingen krijgen verschillende 
toetsen, dat is toch oneerlijk?
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Stelling 5

realiteit mythe 
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Stelling 5 => mythe
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 Individueel / in duo voorbeelden verkennen en aan 
de slag met begeleidende vragen

 Opties: 

 Optie 1: Tafel vb. differentiërende werkvormen

 Optie 2: Tafel vb. differentiërende evaluatievormen

 Voorbeelden terug leggen aub.
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Aan de slag… 
Binnenklasdifferentiatie in de praktijk
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1) Begeleid zelfstandig leren (p.9) X X X

2) Zelfdiagnose met gedifferentieerde 
instructie

X X X X

3) Flipped classroom met gedifferentieerde 
inoefening

X (X) X

4) Gelaagde werkbladen X X X

5) Keuze-opdracht volgens interesse (X) X

6) Jigsaw naar niveau X

7) Opdracht met aangepaste ondersteuning X

Voorbeelden differentiërende werkvormen
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1) Toets met bonusvragen (2 VB’en) 
(Bio/Ge)

X X

2) Toets met keuzevragen (WI) X

3) Toets met keuzevragen  +  gebruik 
kijkwijzer (AA)

X X X

4) Toets met zelfevaluatie (Wi) X 
(LK + SA)

5) Taak/toets met verbetering na 
bespreking (kantoor)

X 
(LK + SA)

6) Boekopdrachten met co-evaluatie 
(Ned)

X X 
(LK + SA)

7) Peerevaluatie mondeling examen 
(Fr)

X X 
(LK+ PA)

Voorbeelden (summatieve) evaluatievormen



 Bekend

 Benieuwd

 Bewaard: wat heb je er vandaag over geleerd?

 Wat ik tijdens deze sessie geleerd heb, is…

 Ik dacht eerst…, nu denk ik…

 Iets dat me vandaag hielp, was…

 Wat ik zeker wil uitproberen, is…

 Waar ik nog vragen over heb, is…
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Bekend – benieuwd – bewaard 



 Variëren is differentiëren!

 Keuzedifferentiatie!

 Veel collegiale uitwisseling en leren van 
elkaar 

 Start in een kleine en/of rustige klas 

 Voldoende oefentijd voorzien voor jezelf

 Start klein, zie het niet te groots! 
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Verder de weg op van BKD…



 www.arteveldehogeschool.be/partnersinleren

 www.differentiatieinonderwijs.be

 www.diva.be

 www.steunpuntdiversiteitenleren.be

 Boek ‘Ieders leer-kracht – Binnenklasdifferentiatie 
in de praktijk. Struyven et al. (2015) 

 Boek ‘Differentiëren is te leren’. Berben & Van 
Teeseling (2014)
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