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Praktische Differentiatie in de Klas  

 “Change in education is easy to propose, hard to implement, and extraordinary difficult to sustain“  
(Hargreaves & Fink, 2006) 

 

Waarom hebben onderwijsinnovaties doorgaans weinig impact op de onderwijspraktijk?  

 

 

(Doyle&Ponder, 1977; Huberman, 1983; Kennedy, 2010; Janssen et al., 2010; Janssen et al., 2012) 

     

 

 

 

Docenten beoordelen innovaties op praktische bruikbaarheid en veel innovaties zijn niet praktisch.  

 

Vergelijk een onderwijsinnovatie met  
de onmogelijke theepot van de Franse 
kunstenaar Jacques Carelman.  
Geoptimaliseerd voor het primaire 
doel, maar niet voor de gebruiker. 

In complexe praktijksituaties is een 
eenvoudige procedure vaak het  
enige alternatief. Hoe vangt een 
honkballer een diepe bal? De plek van 
de bal berekenen is onmogelijk. Maar 
een eenvoudige procedure  (snelle en 
zuinige heuristiek) brengt de 
honkballer op de juiste plek 
(Gigerenzer, & Gassmaier, 2011)  
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Hoe kan een onderwijsinnovatie praktisch worden gemaakt voor docenten zonder de essentie te verliezen? 

 

Basisidee  

 

 

 
(Holland, 2000) 

 

Professionaliseringsaanpak 

 

 

 

 
 (Janssen et al., 2012) 

 

 

 

 

 

 

(Janssen, et al, 2010; Janssen, et al., 2012) 

 

Praktisch bruikbare innovatie? 

 Eenvoudige procedures omdat de innovatie kan worden gerealiseerd door kleine aanpassingen en recombinatie van lesbouwstenen van de docent. 

 Past bij meerdere doelen, omdat telkens wordt voortgebouwd op het bestaande en rekening wordt gehouden met bestaande doelen.   

 Kost weinig extra tijd, informatie en middelen, omdat de  procedures voor het realiseren van de innovaties  snel en zuinig zijn.  

Een innovatie is veelal een recombinatie van bestaande bouwstenen 

 

1. Beschrijf de innovatie in lesbouwstenen  

 

2. Beschrijf de reguliere aanpak in lesbouwstenen (wat), evenals de doelen (waarom) en de procedures (hoe).  

 

3. Innoveren  door stapsgewijs aanpassen en recombineren van lesbouwstenen van de docent. 

waarbij iedere stap door de docent ook als een verbetering wordt beschouwd.  
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Hoe kan praktische differentiatie worden gerealiseerd in de klas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulp naar Behoefte 

 Effectief    Differentiatie moet zorgen voor effectief onderwijs voor iedere leerling. Effectief onderwijs is: 

motiverend,  doelgericht, met duidelijke verwachtingen, voldoende leertijd, aansluitend, uitdagend, met informatieve feedback  
in een veilige leeromgeving (Resnick et al, 2007; Merrill, 2009) 

 Praktisch bruikbaar  Procedures om de innovatie en bestaande doelen snel en met beperkte middelen en informatie te realiseren.  

 Generatief     Sluit andere onderwijsinnovaties niet uit, maar maakt ze juist mogelijk (Janssen, 2012).  
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Reguliere les over de Huid 

Uitleg 

De docent legt klassikaal uit over de lagen van de huid.   
 
Deeltaak 
Daarna maken alle leerlingen enkele deeltaken, waaronder onderstaande 
invuloefening, waarbij ze de juiste termen bij de nummertjes moeten 
plaatsen. 
 

 
 
 
Hele taak 
Tot slot krijgen leerlingen nog een hele taak, waarin hun wordt gevraagd in 
welke laag moet worden geprikt als je een tatoeage je hele leven wilt 
behouden. Deze taak wordt vervolgens klassikaal besproken.  
 

 
 
Het schoolboek bevat nog enkele andere hele taken over bijvoorbeeld 
brandwonden en huidziekten, maar daar is na alle deeltaken geen tijd meer 
voor.   
   

Gedifferentieerde uitdagende les over de Huid 

Hele taken 

 

De docent introduceert de huid met vier afbeeldingen over respectievelijk:  
een tatoeage, huidverzorgingsproduct, brandwond en de huidziekte psoriasis. 
Ze mogen zelf kiezen  welke hele taak ze gaan uitwerken, ze kunnen hiervoor 
hun schoolboek gebruiken. De vragen bij elk plaatje zijn:    

- Wat gebeurt er met de huid in dit plaatje? 
- Welke laag, of welke lagen, zijn hierbij betrokken en wat is de functie 

van die lagen? 
- Wat gebeurt er in het plaatje met die laag of lagen van de huid? 
- Waarom gebeurt dat niet in de andere lagen? 

De leerlingen gaan aan het werk. De docent loopt rond en geeft leerlingen 
een hulpkaartje als ze er niet uitkomen en waar nodig feedback.    

- Kaartje 1:  [aanpaksuggesties] Neem het schema van de huid op blz. 
35 voor je. Noteer de lagen van de huid en de functies van iedere 
laag. Ga vervolgens voor iedere laag na wat dit te maken heeft met 
het plaatje.   

- Kaartje 2: [vereenvoudigde uitleg over de huidlagen, desgewenst 
toegelicht voor een groep leerlingen die het nodig hebben]     

- Kaartje 3: [verwijzing naar  deeltaken, waaronder de invuloefening] 
Maak eerst opdracht 2 en 3 uit je boek. 

Sommige leerlingen zullen geen hulp nodig hebben, enkele van hen hebben 
aan aanpaksuggesties (kaartje 1) genoeg en weer andere hebben alle hulp 
nodig om de taak succesvol te kunnen maken.   

 
De leerlingen die klaar zijn kunnen alvast beginnen met een nieuwe  hele taak 
waarin leerlingen in tweetallen de huid gaan herontwerpen m.b.v. een plastic 
zak aan de hand van de volgende vraag: Wat zijn de nadelen als je een plastic 
zak om zou hebben in plaats van een huid? En hoe heeft je huid deze nadelen 
‘opgelost’?  Tot slot worden de hele taken klassikaal besproken.  
 


