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Donderdag 12 oktober 2017

Studiedag VLOR (krachtig basisonderwijs)

Yves Van Hoof (Erasmushogeschool Brussel)

Binnenklasdifferentiatie in de 
lessen wereldoriëntatie: 
training tools

Praktijkgids / Checklists / Instrument 
beginsituatie
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KORTE INHOUD VAN DEZE 
SESSIE:

• Achtergrond / Uitgangspunten

• Duiding bij de aanpak BKD in de 
stages Ba LLO (EhB) – link WO

• Voorstelling instrumenten BKD en 
de lessen WO (training tools)

• Gedachtenwisseling
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LINK MET DE KRACHTLIJNEN 
VOOR EEN STERK 
BASISONDERWIJS:

• 1) Een basisschool is een 
school op maat van kinderen

• 2) Een basisschool werkt 
ontwikkelingsgericht 

• 3) Diversiteit als kracht! 
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ONDERZOEK LAGER ONDERWIJS

Een gedifferentieerde aanpak voor 

wereldoriëntatie (M & M / W & T)

• Uitgangspunten:

– Kernopdracht “Kenniscentrum UCE”

– Brussel Rapport Onderwijs (2012)

– Lager onderwijs: Opsplitsen WO in 
“Wetenschap en techniek” (~STEM) 
en “Mens en maatschappij” (2013-…)

– Peiling wereldoriëntatie (aKov) en 
vervolgconferenties (2010-2014)

– Participatie  EDU / LLO aan het project 
“Gelaagdheid in differentiatie” (2014-…)
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ALGEMENE 
DOELSTELLINGEN:

• Faciliteren van de implementatie 
BKD (lessen WO) in de stage van 
de studenten (DT2/DT3)

• Ontwikkeling van instrumenten 
ter ondersteuning (training tools)
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ENKELE INLEIDENDE 
OPMERKINGEN:

• De instrumenten werden 
ontwikkeld met de blik op WO 
(M&M / W&T), maar transfer 
naar andere leergebieden is 
zeker mogelijk

• De instrumenten mikken op 
een instapniveau (“Eerste stapjes 

binnen BKD”)
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Een mogelijke definitie voor 
binnenklasdifferentiatie:

“Binnenklasdifferentiatie is het
proactief, positief en planmatig
omgaan met verschillen tussen
leerlingen in de klas met het oog
op het grootst mogelijke leer-
rendement voor elke leerling in
functie van motivatie, leerwinst en
leerefficiëntie”

Struyven, Couberghs, e.a.  (2015)
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BASIS =

INSPELEN OP VERSCHILLEN

Voorwaarde:

Duidelijk zicht op de beginsituatie 
(Welke verschillen in de klas?)
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• Verschillen op drie 
niveaus:

– Interesse

–Leerstatus

–Leerprofiel

Vooruitblik op de kaders van 
Tomlinson (en Couberghs, 
Struyven, e.a.)
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Naam leerling Algemeen Interesse Leerstatus Leerprofiel 

Leerling 1 

Leeftijd: 
 
Familiesituatie: 
 
Woonplaats: 
 
Transport naar school: 
 
… 

Specifieke leefwereld: 
 
Belangstelling voor: 
 
Hobby’s: 
 
Verenigingsleven: 
 
… 

Thuistaal: 
 
Voorkennis: 
 
Sterktes: 
 
Werkpunten: 
 
Hulpbronnen nodig:  
 
Nood aan pre-teaching: 
 
… 

Voorkeur Leeractiviteiten: 
 
Voorkeur groepering: 
 
Tempo: 
 
Persoonlijkheid:  
 
… 

Leerling 2  

Leeftijd: 
 
Familiesituatie: 
 
Woonplaats: 
 
Transport naar school: 
 
… 

Specifieke leefwereld: 
 
Belangstelling voor: 
 
Hobby’s: 
 
Verenigingsleven: 
 
… 

Thuistaal: 
 
Voorkennis: 
 
Sterktes: 
 
Werkpunten: 
 
Hulpbronnen nodig:  
 
Nood aan pre-teaching: 
 
… 

Voorkeur Leeractiviteiten: 
 
Voorkeur groepering: 
 
Tempo: 
 
Persoonlijkheid:  
 
… 

Vb leerling 
1 jongere zus / Ouders werken voor de 
gemeentediensten / Woont in X (naburige 
gemeente) / Komt met de fiets naar school / … 

Woont in een flatgebouw (en heeft geen tuin) /  
Houdt van de natuur / speelt vaak buiten / Volgt 
muziekles / Is gek van de dierentuin / … 

Thuistaal: Frans (beide ouders Franstalig) / Mag bij 
bepaalde opdrachten een woordenboek gebruiken / 
Is sterk voor het onderdeel kaart- en oriëntering / 
Scoort vrij zwak voor het domein “techniek” / 
Voorkennis over de werking van de gemeente is 
aanwezig / Scoort sterk voor het domein “natuur”/ … 

Werkt vlot in groep / Is zeer nauwgezet wat soms 
ook extra tijd vraagt / Gemotiveerd / Verkiest 
luisteractiviteiten boven leesactiviteiten / … 

…     
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EENS BEGINSITUATIE 
GEKEND…

HOE DAN INSPELEN OP 
DEZE VERSCHILLEN? 
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Tomlinson (2010)

Een mogelijk model voor 
binnenklasdifferentiatie:
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Andere modellen (1):
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Andere modellen (2):
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PRAKTIJKGIDS BKD EN WO

• Voorbeschouwing

• Basisaspecten van BKD 
(begrippen, modellen, etc…)

• Voorwaarden voor BKD
(Kijk op de beginsituatie)

• Acties van de leerkracht
(Uitleg + voorbeeld(en))

• Slotbeschouwing
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“Strategieën en methodieken”
vertaald naar

“Acties van de leerkracht”
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ACTIES VAN DE LEERKRACHT

• (1) Sluit aan bij bestaande 
interesses en/of de leefwereld 
van de leerlingen

• (2) Reik hulpbronnen aan

• (3) Varieer in media en 
bronnen

• (4) Varieer in werkvormen
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ACTIES VAN DE LEERKRACHT

• (5) Hou rekening met de 
thuistaal van de leerlingen

• (6) Groepeer verstandig en 
flexibel

• (7) Geef gerichte feedback en 
denk ook aan feed up en feed 
forward
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ACTIES VAN DE LEERKRACHT

• (8) Werk met 
gepersonaliseerde doelen

• (9) Doe aan pre-teaching / 
Introduceer “flipped leren”

• (10) Varieer in eindproduct
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ACTIES VAN DE LEERKRACHT

• (11) Bied keuzes aan

• (12) Zet leerlingen met 
beperkingen of leerstoornissen 
niet in de kou
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HOE NU MAKKELIJK 
OPERATIONALISEREN?
Link naar “planmatige aspect” 
van BKD

• Checklists
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Bestaande checklists (BKD):
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INSPIRATIE UIT DE 
LUCHTVAART
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VERSCHEIDENE CHECKLISTS

Doorheen de verschillende 
fasen van het lesgeven…

• (1) Bij het uitdenken van de lessenreeks

• (2) Bij het uitwerken van de les

• (3) Vóór de les

• (4) Na de les

• (5) Na de lessenreeks (beëindigen thema)

• (Extra) Het klaslokaal
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OVERZICHT CHECKLISTS


