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Samenvatting 
In dit design-based onderzoek is onderzocht hoe differentiëren middels opdrachtgestuurd leren het 

beste in de praktijk geïmplementeerd kan worden.  We hebben onderzocht wat de percepties zijn van 

leerlingen en docenten t.a.v. opdrachtgestuurd leren, waarbij zwakkere leerlingen worden geholpen 

door sterkere leerlingen (d.m.v. convergerende differentiatie) en sterkere leerlingen extra worden 

uitgedaagd (d.m.v. divergerende differentiatie).  De deelnemende docenten waren erg tevreden met de 

ontstane lessenserie en de opgedane inzichten. Beide scholen zijn van plan volgend jaar de initiatieven 

door te zetten. Leerlingen waardeerden met name de afwisseling in de projecten, de feedback van hun 

docenten en het feit dat zwakkere leerlingen goed kunnen leren van sterkere leerlingen. De sterkere 

leerlingen geven wel aan dat hun uitdaging vooral beperkt bleef tot het helpen van zwakkere leerlingen.  

Aan de hand van deze percepties hebben we aantal aanbevelingen om implementatie- en 

ontwikkelingstrajecten van lessenseries met convergerende en divergerende differentiatie te 

verbeteren.  

- Bij een samenwerking tussen docenten, onderzoekers en andere partijen is het erg belangrijk 

om verwachtingen over elkaars rol goed uit te spreken. 

- Er moeten extra maatregelen getroffen worden om ook de sterkere leerlingen uit te dagen in dit 

soort projecten. 

- Het is belangrijk om bij het opstellen van heterogene groepen een alternatieve strategie achter 

de hand te hebben als de voorkeursmethode niet genoeg discrimineert . 

- Motiveer cijfers voor producten met uitgebreide(re) feedback.  

- Baken samenwerkingsrollen minder sterk af om zo (meer) ruimte te laten voor een persoonlijke 

invulling. 

Inleiding 
In elke klas bestaan er verschillen tussen leerlingen bijvoorbeeld op het gebied van interesse en 

cognitieve vaardigheden. Om kwaliteit van onderwijs te waarborgen voor alle leerlingen is het nodig de 

leerlingen op hun eigen niveau uit te dagen. Differentiëren kan hier een bijdrage aan leveren (bv. 

Tomlinson et al., 2003). Docenten denken echter dat daarvoor veel tijd gestoken moet worden in 

individuele begeleiding van leerlingen. Deze tijd is schaars in de lespraktijk waar veelal sprake is van 

grote klassen. In dit onderzoek ontwikkelden docenten onder begeleiding van onderzoekers lessenseries 

waarin docenten differentiëren in de klas waarbij leerlingen middels opdrachten in groepen van elkaar 

leren. Docenten ontwierpen deze lessenseries samen met onderzoekers aan de hand van onderstaande 
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richtlijnen die gebaseerd zijn op hedendaagse leer- en instructietheorieën op het gebied van 

differentiatie, het ontwerpen van opdrachten, samenwerkend leren, het geven van feedback en 

opdracht gestuurd leren. 

• Zwakkere leerlingen leren van sterkere leerlingen, terwijl sterkere leerlingen op hun eigen 

niveau worden uitgedaagd 

Uit de literatuur (bv. Coubergs, Struyven, Engels, Cools, & De Martelaer, 2013) is bekend dat 

divergerende differentiatie (d.w.z. actief inspelen op verschillen tussen lerenden door 

bijvoorbeeld homogeen te groeperen) kan helpen leerlingen uit te dagen op hun eigen niveau. 

Echter, hierbij vindt er geen kruisbestuiving plaats tussen zwakkere en sterkere leerlingen. Er is 

ook bekend dat convergerende differentiatie (d.w.z. verschillen tussen leerlingen kleiner 

proberen te maken door bijvoorbeeld heterogeen te groeperen) zwakkere leerlingen helpt te 

leren van sterkere leerlingen. Echter, bij deze werkvorm worden de sterkere leerlingen vaak niet 

genoeg uitgedaagd. In dit project wordt ernaar gestreefd om  lessenseries te ontwikkelen 

waarbij gebruikt gemaakt wordt van divergerende en convergerende differentiatie om ervoor te 

zorgen dat zwakkere leerlingen van sterkere leerlingen leren terwijl sterkere leerlingen extra 

uitgedaagd worden.   

 

• Leerlingen werken met betekenisvolle opdrachten die hen motiveren en helpen kennis van 

het domein op te doen 

 

• Leerlingen werken samen in groepen aan opdrachten waarbij de samenwerking wordt 

vormgegeven aan de hand van onderzoek 

Onderzoek (Johnson, Johnson, & Smith, 2007), laat zien dat samenwerking tussen leerlingen het 

meest succesvol is wanneer: 

o Leerlingen van elkaar afhankelijk zijn voor het uitvoeren van opdrachten 

o Ieder groepslid een individuele bijdrage moet leveren 

o Interacties tussen groepsleden plaatsvinden 

o Er aandacht is voor leren samenwerken  

o De groepsleden met elkaar bespreken hoe de samenwerking verloopt  

 

• Leerlingen krijgen effectieve feedback bij het uitvoeren van de opdrachten 

Onderzoek (Hattie & Timperley, 2007) laat zien dat effectieve feedback leerlingen helpt cruciale 

leervragen te beantwoorden: “Wat is mijn doel?”, “Hoe presteer ik op dit moment?” en “Wat is 

de volgende stap?”. 

Met dit onderzoek richtten we ons op de ontwikkeling en implementatie van lessenseries gericht op 

differentiëren middels opdrachtgestuurd leren aan de hand van voorgenoemde richtlijnen. We 

onderzochten kansen en bedreigingen voor het ontwikkelen en implementeren van deze lessenseries 

middels de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat zijn de percepties van leerlingen en docenten t.a.v. opdrachtgestuurd leren, waarbij 

zwakkere leerlingen worden geholpen door sterkere leerlingen (d.m.v. convergerende 

differentiatie) en sterkere leerlingen extra worden uitgedaagd (d.m.v. divergerende 

differentiatie)?  
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2. Hoe kunnen leerling- en docentpercepties gebruikt worden om het implementatie- en 

ontwikkelingstraject van lessenseries met convergerende en divergerende differentiatie te 

verbeteren? 

Methode en materialen 

Deelnemers 

Aan het project hebben verdeeld over twee scholen 14 docenten meegewerkt en tussen de 200-250 

leerlingen (6 HAVO-3 klassen, 1 HAVO/VWO-1 brugklas, 1 VWO-2 klas, 1 VWO-3 klas en 1 VWO-4 klas). 

Er zijn projecten uitgevoerd bij de lessen Frans, Duits, Engels, muziek, wiskunde, Nederlands en 

economie. 

Procedure 

Het betrof een design-based onderwijsinnovatieproject gericht op het implementeren van lessenseries 

waarin differentiatie werd toegepast. In deze vorm van onderzoek worden theoretische inzichten 

vertaald naar de lespraktijk.  

  In dit onderzoek hebben de docenten een drietal trainingen gevolgd die verzorgd werden door 

onderzoekers van Maastricht University en een consultant van de KPC groep. In deze drie trainingen 

hebben docenten theorie aangeboden gekregen op het gebied van differentiëren, samenwerkend leren, 

opdracht gestuurd leren, toetsing en het geven van feedback. Daarnaast zijn de docenten onder 

begeleiding van de onderzoekers zelf aan de slag gegaan om lessenseries te ontwikkelen gebaseerd op 

de geleerde theorie.  Tussentijds hebben docenten feedback gekregen van de onderzoekers op de 

ontworpen opdrachten. Alle ontwikkelde lessenseries/opdrachten voldoen aan de volgende criteria: 

o De opdracht sluit aan op voorkennis van de leerlingen 

o De opdracht zet aan tot actieve/diepgaande verwerking van de leerstof 

o De opdracht zet aan tot samenwerkend leren 

o De opdracht zet aan tot zelfgestuurd leren 

o Er wordt gebruik gemaakt van convergerende en divergerende differentiatie 

o De opdracht beslaat minimaal 6 lessen van 45 minuten en maximaal 12 lessen van 45 minuten 

Na het volgen van de drie trainingen en het ontwikkelen van de lessenseries, hebben de meewerkende 

docenten de lessenseries geïmplementeerd. Gedurende deze periode hebben de onderzoekers 

geobserveerd in de lessen en op basis daarvan feedback gegeven aan de docenten. Daarnaast is een 

evaluatievragenlijst afgenomen en een vragenlijst gericht op het meten van motivatie voor leren in de 

verschillende projecten (Vansteenkiste, Sierens, Soenens, Luyckx, & Lens, 2009). 

Resultaten 
Motivatie vragenlijst 

In Tabel 1 worden gemiddelde scores en standaarddeviaties van de afgenomen motivatievragenlijst 

weergegeven. Omdat de lijst per project is afgenomen wordt een bereik van gemiddelde scores en 

standaarddeviaties weergegeven, in plaats van algemene scores over alle projecten tezamen. Hierbij valt 

vooral op dat Geïdentificeerde regulatie (een motivatievorm dicht bij intrinsieke motivatie), gemiddeld 

gezien hoger scoort dan de andere types motivatie.  
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Tabel 1. Het bereik van gemiddelde schaalscores en standaarddeviaties op de motivatie vragenlijst 

(Vansteenkiste et al., 2009) voor alle projecten. 

 N M (4-20) SD 

1. Externe regulatie schaal 13 - 107 9,2 - 11,9  2,4 - 3,8  

2. Geïntrojecteerde regulatie 13 - 107 8,4 - 11,6  2,2 - 3,2  

3. Geïdentificeerde regulatie 13 - 106 9,9 - 14,8  2,7 - 4,3  

4. Intrinsieke motivatie schaal 13 - 106 8,5 - 12,1   3,2 - 3,8  

Nb. In sommige klassen zijn meerdere projecten uitgevoerd. Sommige leerlingen hebben de vragenlijst voor 

meerdere projecten ingevuld 

 

 

Evaluatie vragenlijst 

Tabel 2 geeft de resultaten weer van de evaluatievragenlijst die na de projecten bij alle deelnemende 

leerlingen is afgenomen. Er worden resultaten weergegeven op het gebied van algemene ervaring van 

leerlingen in de projecten. Ook wordt weergegeven in hoeverre leerlingen vonden dat theoretische 

principes waarmee de projecten waren ontworpen daadwerkelijk terugkwamen in de projecten. Ook hier 

worden scores in een bereik aangegeven in plaats van algemene gemiddeldes, omdat de vragenlijsten per 

project zijn afgenomen. Over het algemeen zijn leerlingen redelijk tevreden over alle evaluatieaspecten in 

de projecten. Voor individuele projecten zijn er uitschieters naar boven en naar beneden. Wat vooral 

opvalt is het grote bereik (groter dan 2 punten verschil) van scores op vragen 1 en 2. Leerlingen geven aan 

over bijna alle projecten tevreden tot zeer tevreden te zijn op het gebied van feedback van hun docent, 

maar ook op het gebied van feedback aan elkaar. Minder tevreden zijn de leerlingen over de aansluiting 

van de projecten op hun persoonlijke interesses en de onderlinge afhankelijkheid in de groepjes.  

 

Tabel 2. Het bereik van gemiddelde scores en standaarddeviaties op de evaluatie vragenlijst voor alle 

projecten 

 N M (1-5) SD 

1. Ik heb het project als leerzaam ervaren. 13 - 105 2,1 - 4,2 0,9 - 1,1 

2. Ik vond het leuk om te werken aan dit project. 13 - 105 2,0 - 4,2 0,7 - 1,1 

3. Iedereen in mijn groep heeft actief meegewerkt aan het project. 13 - 105 3,4 - 4,3 1,1 - 1,5 

4. In de groep hebben we besproken hoe de samenwerking 

verliep. 
13 - 105 3,2 - 4,0  1,0 - 1,8 

5. Ik was afhankelijk van de andere leerlingen in mijn groep om de 

Opdracht(en) voor dit project succesvol af te ronden. 
13 - 105 2,6 - 3,3 1,1 - 1,5 

6. In dit project konden zwakkere leerlingen leren van sterkere 

leerlingen. 
13 - 105 2,7 - 4,2 0,9 - 1,3 

7. In dit project werden sterkere leerlingen op hun eigen niveau 

uitgedaagd. 
13 - 105 3,2 - 3,9 0,9 - 1,4 

8. Het project sloot goed aan op mijn interesses. 13 - 105 2,0 - 3,9 0,8 - 1,7 

9. Het project sloot goed op kennis die ik al had. 13 - 105 3,2 - 3,8 0,8 - 1,3 

10. Ik kon het project in mijn eigen tempo uitvoeren. 13 - 105 2,9 - 3,9 0,9 - 1,4 

11. De feedback van mijn groepsgenoten in dit project hielp mij 

begrijpen... 
   

a. ...wat het doel was van het project 13 - 104 3,0 - 4,2 0,6 - 2,2 

b. …hoe goed mijn bijdrage aan het project was 13 - 104 3,0 - 4,5 0,7 - 1,7 

c. …welke volgende stap ik moest nemen om verder te komen 13 - 104 2,8 - 4,6 1,0 - 1,7 

12. De feedback van mijn docent in dit project hielp mij begrijpen...    

a. ...wat het doel was van het project 13 - 105 3,5 - 4,4 0,9 - 1,6 
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b. …hoe goed mijn bijdrage aan het project was 13 - 105 3,4 - 4,4 0,9 - 2,3 

c. …welke volgende stap ik moest nemen om verder te komen 13 - 105 3,2 - 4,6 0,8 - 1,9 

Nb. In sommige klassen zijn meerdere projecten uitgevoerd. Sommige leerlingen hebben de vragenlijst voor 

meerdere projecten ingevuld 

 

Observaties in lessen 

Wat ging er merkbaar goed: 

 

o De feedback die gegeven wordt gedurende de lessen door de docenten. Docenten stellen 

vragen die studenten helpen vast te stellen wat het doel is van de opdracht, hoe ze presteren op 

de opdracht en welke volgende stap zij moeten ondernemen.  

o Differentiatie zonder instructie. Ook zonder instructie, hebben leerlingen zelf al de neiging om 

elkaar samenwerkingsrollen toe te bedelen die het beste bij hen passen, maar ook om de 

sterkere leerlingen de zwakkere leerlingen te laten helpen. 

o Het gebruik van rubrics. De duidelijke richtlijnen beschreven in rubrics helpen studenten om te 

bepalen hoe zij hun prestatie moeten bijsturen.  

o Innovatieve manieren om samenwerking te borgen. Leerlingen moeten bijvoorbeeld een 

presentatie geven, maar weten pas op de dag zelf wie uit de groep de presentatie moet geven. 

Hierdoor moet iedereen zich voorbereiden. 

 

Voor verbetering vatbaar: 

• Het bespreken van de samenwerking. In geen van de groepen wordt tijd gereserveerd om te 

bespreken hoe de samenwerking verloopt. 

• Inrichting van de rollen in de groepen. Het is voor leerlingen vaak moeilijk om bij een specifieke 

rol te blijven, omdat de scheiding met andere rollen soms kunstmatig voelt. 

• Het gebruik van procesmaten. Er zijn maar weinig groepen die überhaupt een procesmaat 

gebruikten zoals een logboek. Waar dit wel gebeurde werd het niet heel erg serieus genomen. 

 

Interviews met leerlingen  

De leerlingen gaven aan dat ze het samenwerken en de groepjes hebben ervaren als een leuke 

afwisseling van de normale lessen. Ze ervoeren meer vrijheid dan normaal. Over de verschillende 

interviews kwamen drie hoofdthema’s naar voren. Het ging om de volgende thema’s: 

 

1. Leren door differentiatie  

In bijna alle interviews gaven de leerlingen aan de dat zwakke leerlingen goed hebben kunnen 

profiteren van de sterkere leerlingen, omdat zij snel om extra uitleg konden vragen. Het meeste 

leerden zwakke leerlingen inhoudelijk van de sterkere leerlingen. Leerlingen in sommige 

projecten gaven ook aan dat het niet alleen maar om inhoudelijke kennis ging die werd 

overgedragen. Ook meer generieke vaardigheden zoals plannen en samenwerken werden 

geleerd. Het was voor de leerlingen lastiger om aan te geven hoe de sterkere leerlingen alsnog 

uitgedaagd werden. Voor sommige leerlingen zat deze uitdaging juist in het helpen van de 

zwakkere leerlingen.  

 

2. Feedback 

Leerlingen waren grotendeels tevreden met de feedback die ze tijdens het project hebben 

ontvangen. Daarnaast waren ze van mening dat het gebruik van de een rubric hen tijdens de 

projecten erg heeft geholpen. Ze kondnen beter inschatten hoe hun cijfer tot stand kwam en 

wisten ook beter wat er van hen werd verwacht. Wel gaven ze aan dat in gevallen waar een 
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sprake was van een eindproduct het vaak ontbrak aan gedetailleerde feedback. Dit vonden zij 

een gemiste kans. Ze wilden graag weten hoe zij hen leren konden bijsturen en wat ze goed en 

fout hadden gedaan. Om deze reden gaven leerlingen ook aan dat in de projecten waar 

goed/fout van toepassing was, ze (eerder) een antwoordmodel tot hun beschikking hadden 

willen hebben.  

 

3. Rolverdeling 

Het gebruik van rollen in de samenwerking vonden veel leerlingen voor verbetering vatbaar. 

Soms vonden de leerlingen de rollen inhoudelijk niet sterk (een leerling gaf bijvoorbeeld aan dat 

sommige procesrollen, zoals het bewaken van de voortgang, afleiden van de inhoudelijke taak) 

en soms vonden leerlingen het niet heel erg natuurlijk werken als ze zich aan een rol moesten 

houden. De scheiding tussen rollen voelde voor hen soms kunstmatig aan.  

 

Interviews met docenten 

Over het algemeen waren docenten erg tevreden met de ontstane lessenserie en de opgedane 

inzichten. Beide scholen zijn van plan volgend jaar de initiatieven door te zetten. In de interviews 

kwamen drie hoofdthema’s naar voren, te weten:  

 

1. Rol docent bij gedifferentieerd werken in groepen.  

Alle projecten gebruikten een structuur waarbij de docent eerder een faciliterende/ 

begeleidende rol had dan een leidende rol. Docenten gaven aan dit moeilijk te vinden, de 

aanpassing naar de faciliterende rol werd als lastig ervaren:  

o “Frontaal lesgeven loslaten is moeilijk – Soms voel je je een beetje overbodig “ 

 

Toch zagen docenten ook kansen in de andere vorm van lesgeven:  

o “Je hebt als docent meer tijd om te begeleiden “ 

 

2. Discrepantie verwachtingen en werkelijkheid  

• In de klas 

Veel docenten hadden initieel twijfels over het werken in groepjes met de leerlingen. Ze 

hadden veel rumoer in de klas verwacht. Hoewel dit in sommige gevallen in het begin 

ook klopte, was de consensus onder docenten dat zij onder de leerlingen meer 

zelfwerkzaamheid zagen en dat leerlingen meer verantwoordelijkheid namen. 

Daarnaast viel het een aantal docenten op dat de leerlingen bij projectlessen direct uit 

zichzelf in de juiste groepjes gingen zitten en aan het werk gingen.  

 

• In relatie tot de samenwerking met de partners 

Veel docenten waren verrast door de manier waarop de samenwerking was 

vormgegeven. De docenten hadden verwacht dat de onderzoekers veel meer een 

leidende rol zouden aannemen. Dat er als het ware een kant-en-klare interventie 

beschikbaar was die de docenten zo in de klassen konden invoeren. Het beeld onder 

docenten ten opzichte van onderzoek leek geënt op dat van experimenteel onderzoek. 

Toen duidelijk werd dat wij als onderzoekers vanuit design-based onderzoek juist alleen 

de kaders wilden schetsen en een ondersteunende rol wilden aannemen, vonden 

docenten het lastig om zich hieraan aan te passen. Het heeft enige tijd geduurd voordat 

we vanuit een gedeeld kader zijn gaan werken. Aan het einde van het project gaven 

docenten echter aan dat ze –achteraf gezien- juist heel blij waren met deze aanpak en 

de grote mate van eigen zeggenschap. 
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3. Praktische zaken rondom differentiatie 

Gaandeweg het proces kwamen docenten erachter dat niet alle plannen die vooraf waren 

bedacht even goed uitpakten in de praktijk. Het opstellen van groepjes met daarin een mix van 

zwakkere en sterkere leerlingen bijvoorbeeld. Veelal is de tactiek gekozen omdat dit via 

algemene of specifieke cijfers te doen. Echter, soms waren verschillen tussen leerlingen zodanig 

klein, dat het niet zinvol was een verdeling op basis van cijfers toe te passen. In deze gevallen 

hebben de docenten veelal moeten improviseren en de verdeling op basis van andere 

kenmerken moeten toepassen. Bijna alle projecten maakten ook gebruik van rollen bij de 

samenwerking. In de praktijk was het vaker echter zo dat leerlingen zich niet aan een rol 

hielden. 

Discussie 
In dit design-based onderzoek is onderzocht hoe differentiëren middels opdrachtgestuurd leren het 

beste in de praktijk geïmplementeerd kon worden.  

We hebben onderzocht wat de percepties zijn van leerlingen en docenten t.a.v. opdrachtgestuurd leren, 

waarbij zwakkere leerlingen worden geholpen door sterkere leerlingen (d.m.v. convergerende 

differentiatie) en sterkere leerlingen extra worden uitgedaagd (d.m.v. divergerende differentiatie). 

Zowel docenten als leerlingen waardeerden de werkvorm en er bestaat een indicatie dat de werkvorm 

meer is gelinkt aan intrinsieke motivatie dan aan extrinsieke motivatie.   De deelnemende docenten 

waren erg tevreden met de ontstane lessenserie en de opgedane inzichten. Beide scholen zijn van plan 

volgend jaar de initiatieven door te zetten. Leerlingen waarderen met name de afwisseling in de 

projecten, de feedback van hun docenten en het feit dat zwakkere leerlingen goed kunnen leren van 

sterkere leerlingen. De sterkere leerlingen geven wel aan dat hun uitdaging vooral beperkt bleef tot het 

helpen van zwakkere leerlingen.  

Aan de hand van deze percepties hebben we aantal aanbevelingen om implementatie- en 

ontwikkelingstrajecten van lessenseries met convergerende en divergerende differentiatie te 

verbeteren.  

- Bij een samenwerking tussen docenten, onderzoekers en andere partijen is het erg belangrijk 

om verwachtingen over elkaars rol goed uit te spreken 

- Er moeten extra maatregelen getroffen worden om ook de sterkere leerlingen uit te dagen in dit 

soort projecten 

- Het is belangrijk om bij het opstellen van heterogene groepen een alternatieve strategie achter 

de hand te hebben als de voorkeursmethode niet genoeg discrimineert  

- Motiveer cijfers voor producten met uitgebreide(re) feedback  

- Baken samenwerkingsrollen minder sterk af te om zo (meer) ruimte te laten voor een 

persoonlijke invulling. 
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