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Inleiding 
Uw school doet mee aan het Landelijke Onderzoek Doorbraakproject Onderwijs en ICT: een 

onderzoek onder scholen die gezamenlijk werken aan een vraagstuk rondom onderwijs op maat en 

ICT. Dit onderzoek bestaat uit een basisonderzoek, waarin werd gevraagd naar de opvattingen van 

leerkrachten over onderwijs op maat en ICT, en een interventieonderzoek. Beide onderzoeken worden 

uitgevoerd door een landelijk onderzoeksteam dat bestaat uit onderzoekers van Oberon, Universiteit 

Utrecht en Universiteit Leiden. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door subsidie van het NRO, 

dossiernummer 405-15-823.  

  

Het rapport dat voor u ligt gaat over het interventieonderzoek. Dit is een onderzoek op maat voor 

School 4.10. Het interventieonderzoek bestaat uit twee metingen, een voormeting (december 2016) en 

een nameting (juni 2017). Deze metingen worden teruggekoppeld in dit schoolrapport. Van het 

volledige onderzoek met alle interventiescholen zal een algemeen rapport gemaakt worden. In het 

schoolrapport dat nu voor u ligt, zullen de resultaten specifiek voor School 4.10 besproken worden.  

 

Schoolcontext1  
School 4.10 is onderdeel van de Stichting ? dat bestaat uit acht scholen voor Voortgezet Onderwijs in 

Leidschendam-Voorburg en omstreken. Elke school heeft haar eigen profiel. School 4.10 richt zich op 

leergierige en ambitieuze leerlingen die hun passies en talenten willen ontdekken en ontwikkelen, en 

bereid zijn om zelf veel te doen.  

 School 4.10 is een school voor algemeen bijzonder onderwijs en bestaat 11 jaar. Het is een 

school die voortgekomen is uit het samengaan van X en X. Sinds drie jaar nemen ze alleen nog maar 

gymnasium-leerlingen aan, daarvoor werden ook atheneumleerlingen geaccepteerd. Dat houdt in dat er 

in de bovenbouw nog atheneumleerlingen zitten (31,6%). Er zitten 732 leerlingen op deze school 

(schooljaar ‘16/’17) en er werken 60 docenten op deze school waarvan het overgrote merendeel een 

eerstegraads bevoegdheid heeft. De examenresultaten stemmen zeer tevreden. De 

eindexamenleerlingen van ‘15/’16 scoorden gemiddeld 6,8 op hun centraal eindexamen (ten opzichte 

van 6,5 gemiddeld vergelijkingsgroep) en veel vakken behoren tot de beste 10% van het land. De 

meeste leerlingen stromen uit naar de universiteit.  

 

Visie en missie van de school 

In de schooldocumenten die beschikbaar zijn via de schoolwebsite wordt de visie van de school 

geconceptualiseerd als ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’: 

School 4.10 heeft als erfgenaam van de beide moederscholen gekozen voor de omschrijving 

‘ontwikkelingsgericht onderwijs’ en valt hiermee binnen de denominatie algemeen bijzonder 

onderwijs. Ontwikkelingsgericht onderwijs is gericht op de ontwikkeling en vorming van de 

persoonlijke identiteit van de leerling. Het School 4.10-concept is gestoeld op de visie van 

ontwikkelingsgericht onderwijs. Leerlingen worden uitgedaagd binnen de kaders van hun eigen 

ontwikkeling. 

 

De didactische uitgangspunten sluiten aan bij dit ontwikkelingsgericht onderwijs: 

De didactiek van de school berust op het uitgangspunt, dat de leerling recht heeft op onderwijs dat 

instructief, uitdagend en motiverend is. Het didactisch handelen is gericht op het prikkelen van de 

nieuwsgierigheid van de leerling en het aantonen van het verband tussen de lesstof en de 

maatschappij. De leerling is gebaat bij een kernachtige uitleg en een ruime mate van verwerking van 

de lesstof. Daarbij is het aanleren van (vak)vaardigheden van groot belang. Kennisverwerving en de 

beheersing van vaardigheden vormen de belangrijkste pijlers van de didactiek. 

 

In de schoolgids (‘16/’17) wordt de onderwijsmissie samengevat rond drie kernwoorden: ontplooien, 

ontwikkelen en ontdekken.  

 

                                                           
1
 bronnen: gesprekken met management, schoolwebsite, schoolgids, schoolplan en www.scholenopdekaart.nl  
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Visie op gepersonaliseerd leren 

In 2015 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest en heeft het onderwijs van de school als 

voldoende beoordeeld. De sterke punten van School 4.10 zijn volgens de inspectie: de 

leerlingresultaten en het brede onderwijsaanbod. De school scoort zwak op differentiatie in de klas; er 

wordt tijdens de lessen nauwelijks aandacht besteed aan verschillen tussen leerlingen en er is 

nauwelijks gedifferentieerde instructie. Deze bevinding is voor de school aanleiding geweest om het 

differentiatieproject te starten. 

 

Het begrip Gepersonaliseerd leren komt terug in het schoolplan (2014-2019): 

 

… Wij nemen de individuele ontwikkeling en leerstijl van de leerling als uitgangspunt. Dat betekent 

dat wij in ons onderwijsaanbod willen differentiëren, afhankelijk van het ontwikkelingsproces van de 

leerling, en dat wij binnen ons aanbod ook keuzemogelijkheden geven aan leerlingen. 

Gepersonaliseerd leren speelt hierbij een rol. Toetsing is gericht op het verkrijgen van feedback op de 

kennis en vaardigheden van leerlingen. Belangrijker dan de cijfers op zich is de reflectie van de 

leerling op de mate waarin hij kennis en vaardigheden beheerst. 

 

… Uit de visitatie van X en het rapport van de onderwijsinspectie komt naar voren dat op School 4.10 

veel docentgestuurd klassikaal onderwijs wordt gegeven. Dit strookt niet met de visie. Er moet een 

omslag plaatsvinden naar leerlinggestuurd onderwijs door te differentiëren in de les zodat er ook echt 

gepersonaliseerd onderwijs verzorgd wordt en de leerling actief is in zijn eigen leerproces. Het 

hiertoe gebruik maken van de digitale leeromgeving moet meer ingebed worden in het onderwijs. 

Deelname aan het project Leerlabs zal daarvoor inspiratie leveren. 

 

Uit de bronnen op de website blijkt duidelijk de focus op gedifferentieerd lesgeven. Het staat volgens 

het schoolmanagement prominent op plaats één op de agenda. Sinds 2015 is een kleine groep docenten 

gestart met het differentiatieproject. Zij verkennen hoe differentiatie er uit kan zien in de praktijk. Ook 

is er een kleinere groep docenten bezig geweest om op kleinere schaal te differentiëren als onderdeel 

van een training van KPC. De voornaamste reden om met dit project te starten was de wens om de 

motivatie van leerlingen te verhogen door ze meer eigenaar te maken van hun leerproces. Het 

differentiatieproject is erop gericht om leerlingen actiever te maken in het leerproces en hen meer 

keuzevrijheid te geven en sluit aan bij de centrale missie en visie van de school: leerlingen uitdagen op 

individueel niveau. 

 

Een ander initiatief wordt gekenmerkt door het relatief hoog aantal hoogbegaafde leerlingen op school. 

De school onderzoekt dit schooljaar (‘16/17) of ze een begaafdheidsprofielschool kunnen worden 

zodat ze hun hoogbegaafde leerlingen nog beter kunnen uitdagen in het onderwijs. Daarnaast richten 

ze zich op het oprichten van een extra-curriculair Honours programma voor de 5% best presterende 

leerlingen van de school. In het plan ‘differentiatie’ wordt het Honours programma gezien als 

‘buitenklas differentiatie’.  

 

Het onderzoek is gericht op binnenklas differentiatie (hierna ‘differentiatie’).  

 

Onderzoeksvragen 
 

School 4.10 heeft differentiatie in 2015 op de agenda gezet en sinds schooljaar ‘16/’17 is een klein 

groepje docenten bezig te verkennen hoe dat eruit kan zien in de praktijk. Het huidige onderzoek is 

opgezet om in kaart te brengen hoe differentiatie er uit ziet van de ‘differentiatiedocenten’ op deze 

school (invulling) en welke opbrengsten het voortbrengt. Hiertoe zullen ervaringen van schoolleiding, 

docenten en leerlingen met differentiatie onderzocht worden, maar ook de motivatie van leerlingen. 

Voor dit onderzoek zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Uitvoering van de interventie: 
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a. Hoe geven docenten invulling aan de lessen met differentiatie?  

b.  Hoe gebruiken docenten ICT  ter ondersteuning voor differentiatie tijdens de lessen? 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten de lessen met differentiatie? 

b.  Hoe ervaren leerlingen de lessen met differentiatie? 

c. Hoe ervaren docenten het gebruik van ICT ter ondersteuning voor differentiatie tijdens de 

lessen? 

 

3. Effecten van de interventie
2
: 

a. Hoe heeft de motivatie van leerlingen die differentiatielessen hebben gevolgd zich 

ontwikkeld?  

b. In welke mate dragen de autonomie- en competentiebeleving van leerlingen bij aan hun 

motivatie voor het vak? 

c. Welke relatie bestaat er tussen de mate waarin gedifferentieerd wordt in de differentiatielessen 

en de motivatie van leerlingen voor het vak? 

Interventie 
 

Beoogde interventie
3
 

In het plan ‘differentiatie’ van schooljaar 2016-2017 wordt (binnenklas) differentiatie als volgt 

gedefinieerd: Differentiatie is omgaan met verschillen tussen leerlingen in een klas op een proactieve, 

positieve en planmatige manier om te komen tot verhoogde motivatie, welbevinden, leerwinst en/of 

leerefficiëntie. Daarbij word opgemerkt dat differentiatie kan leiden tot verschillen die groter worden 

(divergerend), kleiner worden (convergerend) of gelijk blijven. Het gaat om verschillen in cognitieve 

vermogens, leerstijlen, interesses, motivatie en ervaringen. Proactief en planmatig betekent dat een 

leraar zoveel mogelijk anticipeert en zich voorbereidt op wat zich zou kunnen voordoen in de klas.  

Het plan ‘differentiatie’  is geschreven voor een looptijd van 2016 tot 2019. De punt op de horizon is 

dat in 2019 (periode 4) elke docent op School 4.10 minimaal 30% van zijn lessen gedifferentieerd 

aanbiedt. Als gevolg van het gedifferentieerd onderwijs zijn leerlingen meer uitgedaagd, meer 

gemotiveerd en behalen ze betere resultaten. De doelstellingen voor leerlingen  zijn ook SMART-

geformuleerd. In periode 4 van 2016-2017 zijn leerlingen 20% meer uitgedaagd en gemotiveerd. De 

auteurs van het differentiatieplan streven naar daadwerkelijk intrinsiek gemotiveerde leerlingen 

volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2000). 

 Docenten kunnen hun lessen gedifferentieerd aanbieden door twee vragen te beantwoorden: 1) 

op basis waarvan ga je differentiëren? (leerlingkenmerk) en 2) Hoe ga je de leeromgeving 

gedifferentieerd inrichten? (didactisch). In het differentiatieplan worden enkele concrete voorbeelden 

gegeven van een gedifferentieerde les. Dat loopt uiteen van een les waarin leerlingen tijdens de 

verwerking mogen kiezen of ze in een groepje aan een opdracht werken of individueel, tot een les 

waarin leerlingen zelf de stof tot zich mogen nemen in een paar lessen en deze vervolgens presenteren 

aan hun klasgenoten.  

 

 

 

De school in verandering 

                                                           
2
 “Wat is het effect van de lessen met differentiatie op de motivatie van leerlingen?” was de originele onderzoeksvraag onder 

dit kopje. Echter, kon er geen effect worden vastgesteld met het gerealiseerde onderzoeksdesign. Het was namelijk niet 

mogelijk per interventiegroep een vergelijkbare controlegroep (zelfde vak, zelfde leerjaar) vast te stellen. In plaats van deze 

originele onderzoeksvraag zijn vraag 3a en 3c toegevoegd die de motivatieontwikkeling van leerlingen beschrijven en relaties 

beschrijven tussen de differentiatielessen en de motivatieontwikkeling van leerlingen. 
3
 deze tekst is gebaseerd op het schoolplan voor differentiatie en een gesprek met de rector over het speerpunt differentiatie 

voor School 4.10 (gesprek in februari 2017). 
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Binnen het differentiatieproject is dit schooljaar (‘16/17) een klein groepje docenten bezig om met 

differentiatie in de les te experimenteren (in dit onderzoek ‘differentiatiedocenten’ genoemd). De 

differentiatiedocenten krijgen tijd en ondersteuning bij het uitvoeren van differentiatie-experimenten. 

Van de differentiatiedocenten wordt verwacht dat zij tussentijds hun bevindingen verspreiden in de 

school. Het is de bedoeling dat zij hun collega’s enthousiast maken voor differentiatie en voorbeelden 

aanreiken hoe ze differentiatie kunnen bewerkstelligen 

 De wens is dat alle docenten in ieder geval een gedeelte van hun lessen gedifferentieerd 

aanbieden. Daarvoor moeten docenten bekend raken met differentiatie in hun lessen en tijd krijgen om 

te experimenteren met diverse vormen van differentiatie. Er is voor gekozen om twee plenaire 

studieochtenden te besteden aan dit thema (in de periode januari – april 2017) waarin docenten 

geïnspireerd en geïnformeerd raken over differentiatie. In de tussenliggende periode worden docenten 

gevraagd om in hun les te experimenteren met een vorm van differentiatie die bij hen past. Bij de 

tweede studieochtend gaan ze de ervaringen van de experimenten bespreken. Parallel daaraan zijn 

werkgroepen gestart die van elkaar leren over differentiatie door collegiale consultatie, peer feedback, 

intervisie en wederzijds lesbezoek. Die werkgroepen worden begeleid door differentiatiedocenten die 

momenteel betrokken zijn in het leerlab en de zogeheten ‘voorlopers’ zijn in de school op het gebied 

van differentiatie.  

 Een beperking voor docenten die niet deelnemen aan het leerlab is ontwikkeltijd. Er is maar 

minimaal tijd gelabeld voor docenten om zich te ontwikkelen in gedifferentieerd lesgeven. De directie 

is voornemens om de gelabelde ontwikkeltijd voor volgend schooljaar uit te breiden. Ook wil de 

directie, als direct leidinggevende van docenten, het onderwerp ‘gedifferentieerd onderwijs’ vanaf 

volgend jaar laten terug komen in de gesprekscyclus met docenten.  

 Bij het uitrollen van differentiatie in de school wordt bewust gekozen voor de strategie dat 

elke docent op zijn/haar eigen manier de differentiatielessen mag invullen. Er is geen mal ‘hoe het 

moet’. De school biedt veel mogelijkheden aan en er zijn inmiddels concrete voorbeelden bekend van 

de ‘voorlopers’, maar elke docent staat in feite vrij hoe de differentiatieles er uit ziet. De school vraagt 

wel van docenten om een keuze te maken en dat voor zijn/haar eigen lessen te gaan uitvinden. Het 

moet bij de docent passen. 

 

Onderzochte interventie 

Voor het onderzoek zijn vijf differentiatiedocenten benaderd om mee te doen. Elke docent voert de 

differentiatie in de klas anders uit, maar wel onder de voorwaarde dat er structureel lessen 

gedifferentieerd zijn naar verschillende onderwijsbehoeften. Leraren kiezen zelf een leerlaag (bijv. de 

5e klas) waar ze hun lessen gedifferentieerd aanbieden. Dit jaar zijn leerjaar 1, 2, 4, 5 en 6 betrokken 

in het differentiatieproject bij verschillende vakken (afhankelijk van de docent).  

 Bij X1, X5, X4 en X2 ziet differentiatie er in grote lijnen als volgt uit: Leerlingen werken 

tijdens de les in drie groepen die verschillen naar mate van ondersteuning in hoe ze dezelfde 

leerdoelen kunnen bereiken. De drie manieren zijn grofweg: 

1) leerlingen krijgen extra instructie: ze lopen samen met de docent opdrachten langs; 

2) leerlingen krijgen een studiewijzer met daarin de leerdoelen gespecificeerd per les. Deze 

leerlingen werken zelfstandig en kunnen de docent gemakkelijk raadplegen; 

3) leerlingen bedenken zelf een plan hoe ze de leerdoelen over de hele periode willen bereiken. 

Ze werken vaak buiten het klaslokaal en volgen aan het einde van een blok of hoofdstuk 

dezelfde toetsing. Aanvullend krijgen deze leerlingen ‘meer uitdaging’ in de vorm van een 

verdiepende opdracht, bijvoorbeeld het geven van een presentatie aan hun klasgenoten. 

Bij X3 ziet differentiatie er iets anders uit: er wordt gedifferentieerd door middel van flipping the 

classroom. Leerlingen kijken thuis instructievideo’s (slideshow met mondelinge uitleg erbij). In de 

lessen is er zo meer tijd voor zelfstandig werken. In de les werken leerlingen op verschillende niveaus 

aan opdrachten uit het boek, hun eigen dossier of examenopdrachten (klas 6). Elke leerling heeft dus 

in de les zijn/haar eigen programma.  

 De vijf ‘differentiatie-docenten’ die meedoen aan het onderzoek variëren in de wijze waarop 

ze invulling geven aan gedifferentieerde lessen (zie Tabel 1). Wat wel voor alle docenten hetzelfde is, 

is de mogelijkheid voor leerlingen om in verschillend tempo de leerstof te verwerken en de 

verschillende verwerkingsvormen of werkvormen waarin ze de leerstof verwerken. Verder geven drie 
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docenten aan te differentiëren op wijze van toetsing en twee docenten differentiëren daarnaast op 

niveau.  

 

Tabel 1. Differentiatie per docent 

Docent Niveau Tempo Verwerkingsvorm Toetsing 

X1 n j j j 

X2 n j j j 

X3 j j j j 

X4 n j j n 

X5 j j j n 

 

De ICT component is niet sterk aanwezig en vormt geen centraal onderdeel van het 

differentiatieproject. ICT wordt wel gebruikt in de lessen. Soms worden leerlingen uitgedaagd om 

zelfstandig leerdoelen te behalen en daar ICT bij te gebruiken (bijv. bekijken van video’s, maken van 

een powerpoint presentatie). Ook de docenten gebruiken incidenteel digitale middelen. Bij X3 is ICT 

zelfs onmisbaar omdat de instructie volledig is gedigitaliseerd via flipping the classroom.  

Onderzoeksdesign, deelnemers en dataverzameling 
 

Onderzoeksdesign 

Voor dit onderzoek is gekozen voor een mixed-methods aanpak waarbij zowel kwantitatieve 

methoden (vragenlijsten) gecombineerd zijn met kwalitatieve methoden (interviews, 

groepsgesprekken). De onderzoeksvragen betreffende de invulling en uitvoer van de interventie zijn 

met name beantwoord met kwalitatieve methoden en de onderzoeksvraag betreffende de motivatie van 

leerlingen worden met kwantitatieve methoden beantwoord.  

 Om te kunnen spreken van een effect van een interventie zijn een voor- of referentiemeting en 

nameting, een controle- en een interventieconditie nodig. Aangezien er geen controleconditie 

voorhanden was, kunnen we geen effect van de interventie vaststellen in dit onderzoeksdesign. 

Daarentegen kunnen wel uitspraken gedaan worden over de motivatieontwikkeling die leerlingen van 

differentiatiedocenten doormaken. Echter kunnen we niet vaststellen of deze ontwikkeling anders dan 

anders is (in vergelijking met niet-differentiatielessen van hetzelfde vak). 

 

Deelnemers 

Aan dit onderzoek deden vijf differentiatiedocenten en hun bovenbouwklassen mee (zie Tabel 2). 

 

Tabel 2. Deelnemers onderzoek 

Docent Vak 

 

Leerjaar Aantal 

klassen 

Aantal 

leerlingen 

X1 Economie 5 3 80 

X2 Biologie 5 1 29 

X3 Geschiedenis 4 en 6 2 54 

X4 Duits 6 2 45 

X5 Economie 4 2 49 

 

Leerlingen van de differentiatiedocenten werden gevraagd een vragenlijst in te vullen over de lessen 

van hun docent. Een aantal leerlingen had les van meer dan 1 differentiatiedocent en werd dus 

gevraagd om de vragenlijst twee keer in te vullen. Concreet waren dit 13 leerlingen uit vwo4 

(Economie en Geschiedenis) en 38 leerlingen uit vwo5 (Economie, Biologie of Duits). Voor de 9 

vwo5 leerlingen die van alle drie de differentiatiedocenten les kregen werd een uitzondering gemaakt; 

zij hoefden de vragenlijst maar twee keer in te vullen. Deelname aan het onderzoek was vrijwillig en 

de ouders van de leerlingen is om toestemming gevraagd.  

 Leerlingen die uitgenodigd werden voor de panelgesprekken werden geselecteerd door de 

twee contactpersonen van het onderzoek. Zij hebben een lijst met V4 en V5 leerlingen bekeken en 
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leerlingen geselecteerd die bij ten minste twee docenten differentiatielessen kregen. Op die wijze kon 

er in het panelgesprek gevraagd worden naar verschillende differentiatiepraktijken omdat deze 

leerlingen vergelijkingsmateriaal hadden. Voor V4 zijn 4 leerlingen geselecteerd en voor V5 vijf 

leerlingen. Opmerking; V4 leerlingen gaven aan vooral in groep 3 met meer uitdaging te werken 

tijdens de differentiatielessen. Dit kan mogelijk een niet-representatief beeld hebben geschetst van de 

ervaringen van V4-leerlingen. 

 

Dataverzameling 

De digitale vragenlijst van de voormeting is afgenomen in november 2016. In totaal hebben 226 

leerlingen deze vragenlijst ingevuld, waarvan 124 jongens (54.9%) en 102 meisjes (45.1%). De 

gemiddelde responspercentage voor elke differentiatiedocent was 85,7% (X5), 88,9% (X3), 96,6% 

(X2), 75,6% (X4), en 92,3% (X1). De vragenlijst van de nameting is afgenomen in juni 2017 en daar 

hebben 109 leerlingen de vragenlijst ingevuld (44,4% jongens en 55.6% meisjes). De respons bij deze 

vragenlijstafname lag veel lager in vergelijking met de voormeting. De gemiddelde responspercentage 

voor elke differentiatiedocent was 53,1% (X5), 9,3% (X3), 86,2% (X2), 0% (X4) en 66,3% (X1). De 

lage respons werd veroorzaakt door het ontbreken van de Geschiedenis-examenklas (6vwo) ten tijde 

van de afname en de andere klas van differentiatiedocent Geschiedenis, twee klassen van 

differentiatiedocent Duits en een klas van differentiatiedocent Economie waar de afname niet heeft 

plaats gevonden. Vanwege de tegenvallende respons op de nameting zijn de klassen van 

differentiatiedocenten X3 en X4 niet meegenomen in de vergelijking tussen voor- en nameting.  

 Naast kwantitatieve data is ook kwalitatieve data verzameld. Met zowel (een selectie) 

docenten als met (een selectie) leerlingen uit de vwo-4 en vwo-5 klassen is een groepsinterview 

gehouden.  

Instrumenten 
 

Vragenlijst 

De vragenlijst van zowel de voor- als nameting bestond uit items over motivatie voor het vak en 

differentiatie door de docent. Op basis van de items zijn schalen geconstrueerd. Voor een uitgebreide 

uitleg over de motivatievragenlijst verwijzen we naar Bijlage A.  

 De 18 vragen over differentiatie zijn geconstrueerd naar voorbeeld van een bestaande 

differentiatievragenlijst
4
. Centraal in deze vragenlijst staan de differentiatiepraktijken van een docent, 

uitgesplitst naar differentiatie op inhoud, proces of product. Differentiatie op inhoud betekent dat 

leerlingen aan verschillende (vak)inhouden werken tijdens de les. Differentiatie op proces betekent dat 

leerlingen op verschillende manieren de lesstof verwerken of met verschillend lesmateriaal werken. 

Differentiatie op product houdt in dat de studievoortgang van leerlingen op verschillende wijzen 

worden getoetst. Tussentijds hebben de ontwikkelaars het oorspronkelijke vragenlijstinstrument verder 

ontwikkeld en drie vragen verwijderd omdat deze vragen verwarrend waren voor leerlingen en 

daarmee onvoldoende bijdroegen aan het meten van differentiatiepraktijken. Wij hebben het advies 

van de ontwikkelaars opgevolgd en bij de nametingvragenlijst hebben leerlingen daarom 15 vragen 

beantwoord in plaats van 18; 4 vragen over inhoud, 6 vragen over proces en 5 vragen over product. 

Leerlingen hadden per stelling de mogelijkheid om aan te geven in hoeverre de stelling klopt voor de 

lessen van deze docent (1 = klopt helemaal niet, 5 = klopt precies). De verschillende onderdelen 

bereikten een voldoende betrouwbaarheidsindex, namelijk een Cronbach’s alfa van .764 (inhoud), .701 

(proces) en .718 (product). 

 In de laatste vragenlijstafname hebben we leerlingen ook twee open vragen voorgelegd; wat 

vind je goed aan de huidige differentiatielessen? (‘tops’), en welke verbetervoorstellen heb je voor de 

differentiatiedocent? (‘tips’). 

 

Interviews 

                                                           
4
 Differentiatievragenlijst zoals gebruikt in het NRO gesubsidieerd onderzoeksproject “Effects of interdependency between 

teachers in professional learning communities on differentiated teaching based on cognitive differences of students” 

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/iclon/jong-effects-of-interdependency-between-teachers  

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/iclon/jong-effects-of-interdependency-between-teachers


Eindrapport School 4.10 

 

9 
 

Met docenten is een groepsinterview gehouden voorafgaand aan de start van de differentiatielessen 

(januari 2017). Bij de docenten lag de focus op de invulling, uitvoering en ervaringen van de 

interventie. Tijdens het interview hebben de docenten enkele vragen over de verwachte invulling van 

differentiatielessen beantwoord via een vragenlijst. Hun antwoorden zijn besproken tijdens het 

interview. Het interview met de docenten duurde ongeveer 75 minuten. Aan het einde van het 

schooljaar heeft de onderzoeker een evaluatiebijeenkomst georganiseerd waarin de voorlopige 

resultaten van het onderzoek werden besproken met drie docenten en de schoolleider. De 

aantekeningen van deze bijeenkomst zijn gebruikt om inzicht te krijgen in het verloop van de 

interventie en duiding van de onderzoeksresultaten. 

De groepsinterviews met de leerlingen waren gericht op de uitvoering van de interventie (‘wat doe 

je in een differentiatieles?’), de ervaring van de interventie, en de invloed van deze ervaringen op hun 

motivatie voor de differentatielessen in het algemeen. Er vond met een selectie van vier tot vijf 

leerlingen uit elke conditie een groepsinterview plaats (vwo4 en vwo5). De interviews met de 

leerlingen duurden gemiddeld 45 minuten. 

Analyses 
 

Motivatievragenlijst 

Voor elke schaal uit de motivatievragenlijst is een gepaarde waarnemingen t-test verricht, waarbij 

getoetst werd of de scores per leerling tussen twee metingen toenam, afnam of gelijk bleef. 

Aanvullend is een covariantieanalyse verricht op de nametingsscores om te kijken of de 

motivatiescores verschillend waren voor de drie differentiatiedocenten, rekening houdend met de 

scores op de voormeting. Tevens is per meting nagegaan of self-efficacy scores en autonomie-

ondersteuning door docenten van voorspellende waarde zijn voor de motivatiescores middels een 

covariantieanalyse. Wanneer de covariaten (self-efficacy, autonomie-ondersteuning) een significante 

relatie hadden tot de motivatiescores, rekening houdend met de voormeting en de verschillende 

differentiatiepraktijken van docenten, werden de significante parameters in de vorm van bèta-

coëfficiënten gerapporteerd.  

 

Differentiatievragenlijst 

Voor elke schaal uit de differentiatievragenlijst is een gepaarde waarnemingen t-test verricht, waarbij 

getoetst werd of de scores per leerling tussen twee metingen toenam, afnam of gelijk bleef. 

Aanvullend is een covariantieanalyse verricht op de nametingsscores om te kijken of de 

differentiatieschalen verschillend waren voor de drie differentiatiedocenten, rekening houdend met de 

scores op de voormeting.  

 Om te onderzoeken hoe de differentiatiepraktijken samenhangen met de 

motivatieontwikkeling van leerlingen is een covariantieanalyse uitgevoerd. In deze analyse waren de 

verschillende motivatieschalen de afhankelijke variabele, differentiatiescores de onafhankelijke 

variabele, en werd er rekening gehouden met de voormeting en de verschillende docenten. Wanneer de 

onafhankelijke variabele (gemiddelde differentiatiescore) een significante relatie had tot de 

motivatiescores, rekening houdend met de voormeting en de verschillende docenten, werden 

significante parameters in de vorm van bèta-coëfficiënten gerapporteerd.  

 

De tops & tips-vragen in de nametingsvragenlijst zijn kwalitatief geanalyseerd. Om de antwoorden 

van leerlingen overzichtelijk te kunnen presenteren werden er categorieën gemaakt. Er werd een 

categorie gemaakt als meer dan twee leerlingen hetzelfde antwoord gaf. De leerlingen met 

‘individuele’ antwoorden hebben we apart weergegeven. 

 

Interviews 

De interviews met docenten en leerlingen zijn opgenomen met een recorder en vervolgens uitgewerkt. 

De interviews zijn volledig getranscribeerd, omdat het nodig is exacte informatie te krijgen over de 

invulling en uitvoering van de interventie. Per onderwerp dat aan bod kwam in de interviews is een 

samenvatting gemaakt. 
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Resultaten 

Motivatievragenlijst 
In Tabel 3 weergeven we de gemiddelde scores op voormeting en nameting met alle beschikbare 

responses per meting. Vervolgens hebben we voor 102 leerlingen getoetst of er een verschil is in hun 

motivatiescores tussen voormeting en nameting middels een gepaarde waarnemingen t-test (zie Tabel 

4). Daaruit blijkt dat intrinsieke motivatie en inzet tussen voor- en nameting afnemen, maar 

autonomie-ondersteuning door leraren is toegenomen. Aangezien we geen controlegroep hebben 

onderzocht kunnen we niet concluderen of dit een ‘normale’ verandering is of dat dit een verandering 

is als gevolg van de interventie. Met andere woorden, we kunnen niet spreken over een effect van de 

interventie. Wat we wel voorzichtig kunnen stellen is dat de interventie geen toename van intrinsieke 

motivatie teweeg heeft gebracht, zoals verwacht werd voorafgaand aan de interventie.   

 

Tabel 3. Beschrijvende statistieken van de motivatieschalen, uitgesplitst afnamemoment. 

Motivatieschaal Voormeting nov ‘16 

(n = 226) 

Nameting juni ‘17 

(n = 107) 

 M SD  M SD 

Intrinsieke motivatie 2.98 0.74  2.89 0.67 

Geïdentificeerde motivatie 3.49 0.65  3.47 0.63 

Extrinsieke motivatie 2.83 0.92  2.93 0.91 

Amotivatie 2.14 0.82  2.22 0.88 

Inzet 2.92 0.65  2.86 0.66 

Self-efficacy 3.70 0.73  3.73 0.68 

Autonomie-ondersteuning 3.13 0.45  3.24 0.63 

 

Tabel 4. Toetsende statistiek gepaarde t-test, verschil tussen voor- en nameting, per motivatieschaal  
Motivatieschaal Gemiddeld verschil  

(NM – VM)  

Significant verschillend? 

 M SD N t-test p-waarde
a 

Intrinsieke motivatie -.124 .59 102 -2.126 .035 

Geidentificeerde motivatie .019 .66 102 .301 .764 

Extrinsieke motivatie .082 .90 102 .931 .354 

Amotivatie .102 .74 102 1.389 .168 

Inzet -.147 .49 100 -2.998 .003 

Self-efficacy -.043 .06 100 -.770 .443 

Autonomie-ondersteuning .106 .05 98 2.021 .046 
a Dikgedrukte p-waarden (onder 0.05) duiden op een significant verschil 

 

Uit de covariantie-analyse bleek een verschil tussen de drie verschillende differentiatiedocenten voor 

extrinsieke motivatie, F(2, 95) = 3.736, p = .027, partial η² = .073, amotivatie, F(2, 95) = 7.966, p = 

.001, partial η² = .144 en autonomie-ondersteuning, F(2, 92) = 25.434, p < .001, partial η² = .356. Dit 

houdt in dat voor deze schalen leraren van elkaar verschilden, terwijl voor de overige schalen geen 

verschillen zijn gevonden. Voor autonomie-ondersteuning ligt dit enigszins voor de hand omdat bij 

deze schaal wordt gevraagd naar de mate waarin een docent de leerlingen keuzevrijheid en autonomie 

biedt, wat sterk docent-afhankelijk is.  

Differentiatievragenlijst 
In Tabel 5 weergeven we de gemiddelde scores op voormeting en nameting van de 

differentiatieschalen met alle beschikbare responses per meting. Vervolgens hebben we voor 102 

leerlingen getoetst of er een verschil is in hun differentiatiescores tussen voormeting en nameting 

middels een gepaarde waarnemingen t-test (zie Tabel 6). Daaruit blijkt dat de overall 

differentiatiescores tussen de twee metingen niet is toegenomen. Voor procesdifferentiatie wordt wel 

een positieve verandering geconstateerd. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een toename 
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op 1 vraag uit de procesdifferentiatie schaal, namelijk “Bij deze docent werken leerlingen op 

verschillende plekken” (M voormeting = 1,97, M nameting = 2,79). Leerlingen herkennen dat 

docenten tijdens de differentiatieperiode leerlingen vaker op verschillende plekken laten werken.  

 Uit de bespreking van deze resultaten met de deelnemende docenten wordt gesteld dat 

differentiatie op product (verschillende toetsing) voor bovenbouwleerlingen niet echt van toepassing 

is, want alle leerlingen maken schoolexamens en volgen hetzelfde PTA. Echter, volgens de docenten 

wordt wel gedifferentieerd op toetsing; groep 3 maakt een presentatie en dus een andere toets, of je 

kunt extra punten behalen door je inzet of je studievaardigheden. Leerlingen herkennen dit 

waarschijnlijk niet als ‘toetsing’. Ook geven docenten aan dat er getoetst wordt op inhoud doordat er 

in groep 3 verdiepende stof wordt aangeboden. Blijkbaar herkennen leerlingen dit niet als zodanig. 

 

Tabel 5. Beschrijvende statistieken van de differentiatieschalen, uitgesplitst afnamemoment. 
Differentiatieschaal Voormeting nov ‘16 

(n = 226) 

Nameting juni ‘17 

(n = 107) 

 M SD  M SD 

Differentiatie - totaal 2.70 0.53  2.64 0.50 

Inhoud differentiatie 2.46 0.77  2.55 0.78 

Proces differentiatie 3.10 0.61  3.22 0.65 

Product differentiatie 2.18 0.64  2.03 0.54 

 

Tabel 6. Toetsende statistiek gepaarde t-test, verschil tussen voor- en nameting, per 

differentiatieschaal  

Differentiatieschaal Gemiddeld verschil  

(NM – VM)  

Significant verschillend? 

 M SD N t-test p-waarde
a 

Differentiatie - totaal -.004 .60 97 -.071 .944 

Inhoud differentiatie .176 .95 97 1.830 .070 

Proces differentiatie .204 .78 97 2.596 .011 

Product differentiatie -.114 .63 97 -1.796 .076 
a Dikgedrukte p-waarden (onder 0.05) duiden op een significant verschil 

 

Uit de covariantie-analyse bleek een verschil tussen de docenten voor de differentiatie-totaal schaal, 

F(2, 91) = 5.071, p = .009, partial η² = .099, differentiatie op inhoud, F(2, 91) = 8.440, p < .001, partial 

η² = .156, en differentie op proces, F(2, 91) = 6.356, p = .003, partial η² = .123. Zoals ook blijkt uit de 

interventiebeschrijving en het interview met docenten (zie ‘ervaringen leraren’) verschillen docenten 

in hun aanpak wat betreft differentiatie, maar dus ook in de mate waarin er gedifferentieerd wordt 

volgens de leerlingen.  

Onderlinge relatie self-efficacy, autonomie-ondersteuning en motivatie  
Van alle leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld hebben we onderzocht wat de relatie is van de 

ervaren self-efficacy en autonomie-ondersteuning met motivatie-schalen. Het idee hier achter is dat 

leerlingen zich gemotiveerd kunnen voelen voor het vak als aan de basisvoorwaarden van self-efficacy 

(vertrouwen hebben in eigen kunnen) en autonomie-ondersteuning door de docent wordt voldaan. 

Indien niet aan die basisvoorwaarden wordt voldaan is de verwachting dat leerlingen zich minder 

gemotiveerd voelen. Deze voorgestelde relatie wordt beschreven in de zelfdeterminatietheorie (voor 

meer informatie zie Deci & Ryan, 2000, zie Bijlage A).  

 In Tabel 7 worden de significante relaties (gerapporteerd in regressie-coëfficiënten) 

weergegeven tussen de basisvoorwaarden en de verschillende motivatieschalen. Er is een positieve 

relatie tussen de mate waarin leerlingen autonomie-ondersteuning en hun mate van intrinsieke 

motivatie, geïdentificeerde motivatie (alleen voormeting) en inzet. Er bestaat een negatieve relatie 

tussen de mate waarin leerlingen vertrouwen hebben in eigen kunnen en hun mate van extrinsieke 

motivatie en amotivatie. Concreet: Als leerlingen weinig vertrouwen hebben in eigen kunnen laten ze 

in hogere mate zien dat ze extern of niet gemotiveerd zijn, terwijl leerlingen die veel vertrouwen 
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hebben in eigen kunnen in mindere mate extern of niet gemotiveerd zijn. Grofweg kunnen we aan de 

hand van deze twee verbanden stellen dat het loont om als docent:  

a) Leerlingen te ondersteunen in hun autonomie-ervaringen (bijvoorbeeld diverse keuzes aan te 

reiken, leerlingen hun eigen ideeën te laten formuleren) omdat dit in hogere mate van 

intrinsieke motivatie en inzet kan resulteren.  

b) Leerlingen hun vertrouwen in eigen kunnen wat betreft het vak te laten groeien (bijvoorbeeld 

door succeservaringen te laten ervaren). Een hoog vertrouwen in eigen kunnen zorgt mogelijk 

voor een mindere mate van externe of niet gemotiveerd zijn onder leerlingen.  

 

 Aanvullend hebben we gekeken of de beide basisvoorwaarden ook een relatie laten zien met 

de mate waarin leerlingen differentiatie ervaren. Er is een positieve relatie tussen de mate waarin de 

leerlingen autonomie-ondersteuning ervaren en de mate waarin leerlingen vinden dat de leraar 

differentiatie aanbiedt in de lessen (Voormeting, B = .375, p < .001; Nameting, B = .316, p < .001).  

 

Tabel 7. Regressie-coëfficiënten relatie basisvoorwaarden en motivatieschalen, weergegeven voor 

voor- en nameting.  

 Voormeting nov ‘16 

(n = 223) 

Nameting juni ‘17 

(n = 103) 

Motivatieschaal Self-efficacy Autonomie- 

ondersteuning 

Self-efficacy Autonomie-

ondersteuning 

Intrinsieke motivatie + 

(B = .346) 

(p < .001) 

+ 

(B = .379) 

(p < .001) 

ns +  

(B = .423) 

(p < .001) 

 

Geïdentificeerde motivatie Ns + 

(B = .238) 

(p = .012) 

 

ns Ns 

Extrinsieke motivatie - 

(B= -.244) 

(p = .004) 

ns -  

(B = -.275) 

(p = .041) 

 

Ns 

Amotivatie - 

(B = -.407) 

(p < .001) 

ns -  

(B = -.344)  

(p = .005) 

- 

(B = -.378) 

(p = .005) 

 

Inzet + 

(B = .173) 

(p = .003) 

+ 

(B = .279) 

(p = .003) 

ns + 

(B = .320) 

(p = .002) 

 

Notitie: + staat voor een positieve relatie, - staat voor een negatieve relatie, ns betekent niet-significante relatie.  

Onderlinge relatie motivatie en differentiatie 
Voor de laatste onderzoeksvraag (3c) wilden we nagaan hoe de mate van differentiatie aangeboden in 

de differentiatielessen samenhangt met de motivatie van leerlingen. Daarvoor hebben we de scores op 

de differentiatie-schaal (totaalscore op nameting) toegevoegd als onafhankelijke variabele aan de 

covariantieanalyse (groepvariabele: docent, covariaat: voormetingscore motivatieschaal, zoals 

gerapporteerd onder Tabel 4). Uit de analyses blijkt dat de mate van differentiatie een positieve relatie 

laat zien met extrinsieke motivatie van leerlingen, B = .741, F(1, 91) = 19.374, p < .001, partial η² = 

.109 en met hun inzet, B = .227, F(1,91) = 4.495, p = .037, partial η² = .047. Anders geformuleerd, 

leerlingen die vinden dat er veel wordt gedifferentieerd in de les rapporteren hogere scores van 

extrinsieke motivatie en meer inzet. De gevonden positieve relatie met extrinsieke motivatie is sterker 

dan de relatie met inzet. De overige motivatieschalen (intrinsiek, geïdentificeerd, amotivatie) laten 

geen relatie zien met de differentiatiepraktijk van leraren.  
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Ervaringen leraren 
Aan de start van de interventieperiode (januari 2017) heeft er een groepsgesprek met de 5 

differentiatiedocenten plaats gevonden. Aan het einde van het schooljaar zijn de resultaten besproken 

met drie van de vijf docenten. Het eerste gesprek is gerapporteerd in de voormetingsrapportage en een 

kopie daarvan is opgenomen in Bijlage B. Hieronder volgt een beknopte samenvatting. In dat gesprek 

noemen leraren de volgende succesfactoren en uitdagingen bij het goed vormgeven van 

differentiatielessen. 

 

Succesfactoren 

- Leerlingen raken er meer aan gewend. Ze switchen tussen de groepen omdat ze beter 

weten wat ze nodig hebben en maken dus bewustere keuzes.  

- Als docent zie je beter waar leerlingen staan in het leerproces omdat er meer tijd tijdens de 

les is waarin leerlingen zelfstandig werken en bezig zijn met verwerking van de lesstof. 

- Als leerlingen een OVG-beoordeling (onvoldoende/voldoende/goed) krijgen voor hun 

inzet tijdens het leerproces (bijv. hoe ze het reflectieformulier invullen), dan gaan ze daar 

ook serieuzer mee aan de slag.  

- Bij X3 en X1 gebruiken leerlingen de instructievideo’s niet alleen als huiswerk maar ook 

ter voorbereiding voor hun toetsen. Leerlingen vinden dat fijn werken.  

 

Uitdagingen 

- Leerlingen (groep 2: zelfstandig werken) gaan niet vanzelf aan het werk. Als docent wil je 

ze stimuleren om meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen planning.  

- Sommige leerlingen (met name 6V) uiten hun ongenoegen over differentiatielessen en 

geven aan dat ze ‘niet op een andere manier les willen krijgen’, maar ‘gewoon uitleg 

willen’. Als docent moet je deze leerlingen dan uitleggen dat als je ‘traditioneel’ les geeft, 

niet alle leerlingen daar op dezelfde wijze van kunnen profiteren.  

- Meer loslaten als docent, niet terugschieten naar de sturende rol, naar meer klassikaal en 

meer structuur.  

- Veel voorbereidingstijd voor de verschillende opdrachten en zorgen voor variatie in de 

alternatieve opdrachten (d.w.z. de uitdagende/complexe opdracht voor groep 3). De 

voorbereidingstijd zit ook in het zelf maken van instructievideo’s en kleine diagnostische 

online quizjes voorbereiden. 

- Leerlingen kunnen de uitdagende/complexe opdracht (groep 3) zien als iets wat ‘meer 

werk’ is en zijn dan niet te motiveren. Een goede verdeling van werklast in de 

verwerkingswijzen is belangrijk. 

- Als docent: het overzicht houden, wie is waar mee bezig? Weinig controle op wat 

leerlingen in groep 3 doen die buiten het klaslokaal werken. De mate waarin leerlingen in 

groep 3 hun verantwoordelijkheid nemen en dientengevolge de kwaliteit van hun werk 

verschilt sterk.  

 

 

 

 

 

 

 

Samenvattend blijkt uit dit eerste gesprek: 

- De docenten richten hun differentiatielessen verschillend in. Er is ook enige overlap: Er 

wordt bij de meeste docenten in twee of drie groepen gewerkt die variëren in de mate van 

zelfstandigheid dat leerlingen de lesstof verwerken.  

- Docenten ervaren dat leerlingen er dit jaar steeds beter aan wennen en meer 

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren in vergelijking met vorig schooljaar 

(‘15’16).  
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- In de ideale differentiatieles nemen leerlingen hun verantwoordelijkheid en gaan ze 

gemotiveerd aan het werk en werken alle leerlingen op hun eigen niveau of manier van 

leren die bij ze past. 

 

Reflectie docenten aan het einde van het jaar (gesprek juli).  

Bepaalde dilemma’s en ervaringen hebben leraren aan het einde van het jaar nog steeds:  

- Leerlingen die in groep 3 werken zijn niet altijd goed gemotiveerd.  

- Leraren vinden het jammer dat leerlingen aangeven dat de werklast in groep 3 niet goed 

verdeeld is omdat de verdiepingsopdrachten vaak niet met de lesstof te maken hebben. De 

verdieping zou hen intellectueel moeten uitdagen, niet als extra ervaren moeten worden. 

- Een uitdaging blijft om de aandacht evenredig te verdelen over leerlingen en leerlingen te 

monitoren/controleren hoe zij met het leerproces bezig zijn als ze zelfstandig aan het werk 

zijn. Voorbeeld 1: Als leerlingen bijvoorbeeld een eigen planner maken, dan kan je als 

docent niet elke planner gaan controleren, want daar ben je dan de hele les mee kwijt. 

Voorbeeld 2: Als leerlingen een paar weken achter elkaar in groep 3 werken, dan zie je ze 

als docent nauwelijks. Misschien moet je als docent deze leerlingen toch iets meer gaan 

controleren.  

Ervaringen leerlingen 
In mei 2017 hebben leerlingen aan het einde van de motivatie- en differentiatievragenlijst twee open 

vragen ingevuld over de interventie.  

- Tops: Wat vind je goed aan deze manier van werken (d.w.z. de differentiatielessen)? 

- Tips: Wat zou je graag anders willen zien aan de differentiatielessen? 

 

In Tabel 8 staat een overzicht van de genoemde tops en in Tabel 9 een overzicht van de genoemde 

tips. De categorieën zijn gevormd als meer dan twee leerlingen eenzelfde of soortgelijke opmerking 

maakte over de differentiatielessen. Onderaan de tabel, onder de noemer ‘overig’, staan opmerkingen 

van leerlingen die maar één of twee keer genoemd zijn.   
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Tabel 8. Frequentie categorieën “tops” differentiatielessen 

 Nr. Categorie freq Voorbeeldcitaat 

1 Er is keuzevrijheid, zelf bepalen wat je 

effectief vindt 

17 Je krijgt de keuze om te leren als je wil, of om niks te 

doen omdat je het al snapt 

2 Manier van (ver)werken die bij je past 16 Door de vrijheid kan ik me meer focussen op oefenen 

met examens dan gewone opdrachtjes maken 

waardoor ik me beter voorbereid voor toets 

3 Niets, weinig, het werkt niet 11 Niet zo handig. We zitten al op specifiek niveau en 

wanneer we de keus krijgen kiezen de meeste 

leerlingen alsnog voor klassieke methode 

4 Iedereen werkt op eigen niveau/ les op 

ieders niveau 

11 Ik kan opdrachten op mijn niveau maken 

5 Er wordt niet gedifferentieerd 9 Doen we niet echt naar mijn idee 

6 Iedereen werkt op eigen tempo 7 Je gaat in je eigen tempo. 

7 Aandacht wordt verdeeld over LL, lessen 

passen bij wat LL nodig heeft 

7 Je krijgt les op je eigen niveau en krijgt dus of meer 

hulp of extra uitdaging. De lessen passen echt bij je. 

8 Beknopt positief antwoord, bv. ‘prima’ 6 Het is een mooi idee 

9 Goede uitleg/instructie 4 Dat je zelf kan bepalen waar je bent en er toch een 

goede algemene uitleg is. 

10 Meer zelfstandig werken 3 Laat je zelfstandig leren te werken 

11 Eigen planner maker 3 Het is fijn om zelf de planner te kunnen maken zodat 

je niet te veel overbodige sommen moet maken. 

Over

ig 

‘het werkt motiverend’, ‘extra uitdaging mogelijk’, ‘extra hulp mogelijk’, ‘video’s docent fijn’, ‘lessen 

zijn rustiger’, ‘hoef niet zoveel te doen’, ‘ik weet waar ik aan toe ben’, ‘werken in groepen’, ‘actief 

bezig’, ‘geen mening’ 
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Tabel 9. Frequentie categorieën “tips” differentiatielessen 

Nr.  Categorie freq Voorbeeldcitaat 

1 
Geen tips, ik weet het niet, ik vind 

het prima 
20 Niet veel, ik vind het wel prima zo 

2 
Dit is geen differentiatie, als je het 

doet, doe het dan goed 
14 

Ik vind eigenlijk alleen bij biologie dat differentiatie 

goed wordt toegepast. Bij de andere vakken is het wat 

minder duidelijk en heb ik er dus ook minder aan 

3 
Geen extra opdrachten (waarvoor je 

niet beloond wordt) 
8 

De groepen werken niet echt, want niemand kiest 

groep 3 omdat dat alleen maar meer werk oplevert. 

4 

Leerlingen krijgen nu niet de 

(individuele) aandacht die ze 

verdienen 

8 
Een leraar kan niet drie groepen tegelijk onderwijzen. 

Daardoor zijn er altijd leerlingen die niet de aandacht 

krijgen die ze verdienen of nodig hebben. 

5 

Consequent omgaan met 

groepenindeling, groepen-

onderscheid niet helder 

7 
Ietwat duidelijker verschil tussen groepen, want 

eigenlijk doen ze nu alle drie nog steeds hetzelfde 

6 Nieuwe suggestie voor lesopzet 6 In echt kleine groepjes (3 a 5) personen werken. 

7 Geen differentiatielessen meer 6 Geen differentiatie, want het is irritant en veel moeite. 

8 
Eerst plenaire instructie/ meer uitleg 

bij opdrachten 
6 

Begin de les met klassikale uitleg zodat iedereen een 

bepaalde basis heeft en ga daarna pas differentiëren. 

9 
Meer keuze/ meer vrijheid / meer 

zelfstandigheid 
4 Meer/andere keuzemogelijkheden 

10 Differentiatielessen volhouden 4 
… blijf het uitvoeren, want als je er na 3 lessen of zo 

weer mee stopt heeft het totaal geen zin en bereik je 

er helemaal niks mee 

11 Het is rumoerig/chaos in de klas 3 De les is meestal best wel een chaos 

12 
Toets/cijfers om te bepalen in welke 

groep je zit 
3 

Bijna iedereen wordt in de verkeerde groep geplaatst: 

een test waardoor je in de juiste groep geplaatst 

wordt. 

13 
Differentiëren voor leerlingen die 

moeite hebben met de stof 
3 

Dat je meer aandacht krijgt als je moeite hebt met 

bepaalde onderdelen van het vak. 

Overig 

‘zelf kiezen in welke groep je zit’, ‘verkeerd om leerlingen klassikaal aan te spreken op hun niveau’, 

‘geen presentaties’, ‘ook verschil in toetsen’, ‘minder klassikaal’, ‘meer samenwerking’, ‘opdrachten 

moeten met de toetsstof te maken hebben’, ‘het mag uitdagender’, ‘toetsen makkelijker maken’, 

‘leerlingen op eigen tempo de opdrachten laten maken’, ‘meer tijd voor huiswerk in de les , ‘dat er 

meer controle is’, ‘er wordt geen les meer gegeven’.  

 

Wat opvalt uit beide overzichten is dat er uiteenlopende ervaringen zijn van leerlingen met de 

differentiatielessen, variërend van zeer positief naar zeer negatief. Er is bijvoorbeeld een redelijk 

aantal leerlingen dat de keuzevrijheid waardeert, de manier van werken fijn vindt en het onderscheid 

in niveau prettig vindt (Tabel 8, nr. 1, 2, 4) of leerlingen die bij de “tips” vraag niets kunnen bedenken 

(Tabel 9, nr. 1). Dan is er ook een groep leerlingen die vindt dat de differentiatielessen niet werken, 

dat er niet gedifferentieerd wordt (Tabel 8, nr. 3, 5, Tabel 9 nr. 2), of geven als tip om maar met de 

differentiatielessen te stoppen (tabel 9, nr. 7). Uit het overzicht met tips valt verder op te merken dat 

sommige leerlingen vinden dat de differentiatielessen consequenter of duidelijker ingevuld mogen 

worden (Tabel 9, nr 5) en dat dat consequent handelen ook te maken heeft met het ‘echt’ invoeren van 

differentiatielessen en niet slechts enkele lessen experimenteren (Tabel 9, nr 2, 10). Eveneens zien we 

in het overzicht met tips dat de onderwijsbehoeften van leerlingen uiteenlopen; sommige leerlingen 

willen meer keuzevrijheid (Tabel 9, nr 9), andere leerlingen juist meer uitleg (nr 8), en weer andere 

leerlingen vragen om meer aandacht als ze moeite hebben met de stof (nr. 4, 13), terwijl uit de tabel 

met tops ook blijkt dat de differentiatielessen volgens andere leerlingen er wel in slagen om rekening 

te houden met verschillen tussen leerlingen (Tabel 8, nr 4, 7).  
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In mei 2017 zijn panelgesprekken gehouden met leerlingen uit V4 en V5. Uit die panelgesprekken 

komt een vergelijkbaar beeld van de ervaringen met de differentiatielessen naar voren als uit de open 

vragen van de vragenlijst. Uit beide panelgesprekken verrijst een algemeen beeld dat leerlingen het 

idee achter differentiatie begrijpen en waarom docenten ermee begonnen zijn, maar dat ze vinden dat 

de aanpak niet bij alle docenten even goed werkt. Leerlingen geven vervolgens uitleg over hoe 

differentiatie vorm krijgt per vak. Hieronder een samenvatting geclusterd per onderwerp.  

 

Hoe krijgt differentiatie vorm, volgens V4 leerlingen? 

Deze leerlingen krijgen differentiatielessen bij 5 verschillende vakken. Differentiëren krijgt vorm door 

leerlingen in te delen in groepen waarin meer of minder zelfstandig wordt gewerkt. Er zijn vakken 

waar dit wél goed werkt en vakken waarbij dit niet goed werkt. We bespreken ze puntsgewijs.  

 

Vakken waar differentiatie niet goed werkt volgens V4 

- Bij een vak is er onduidelijkheid over wat leerlingen moeten doen tijdens de les. Het is de 

bedoeling dat alle leerlingen zelfstandig aan het werk zijn, maar leerlingen doen nauwelijks 

iets.  

- Bij een vak deelt de docent de leerlingen in drie groepen in, maar het schort aan begeleiding. 

Groep 1 moet zelfstandig werken, maar leerlingen praten veel met elkaar. Groep 3 zit op de 

gang om extra opdrachten te maken, maar doet feitelijk niks. Groep 2 moet met elkaar 

overleggen, dit wordt nog het meest effectief gevonden.  

 

Vakken waar differentiatie goed/beter werkt volgens V4 

- Bij een ander vak waar met drie groepen gewerkt wordt, werkt differentiëren beter. Groep 1 is 

samen met de docent bezig met de opdrachten, groep 2 werkt zelfstandig en krijgt 

ondersteunende opdrachten en groep 3 werkt zelfstandig zonder ondersteuning. Het merendeel 

van de leerlingen zit het liefst in groep 1. De leerlingen die in groep 2 zitten, kiezen daarvoor 

omdat ze zo het best zelfstandig werken.  

- Bij een vak werkte het differentiëren goed, maar heeft de docent dit slechts twee lessen 

geprobeerd. Groep 1 werd door de docent begeleid en maakte met hem/haar de opdrachten, 

groep 2 maakte de opdrachten zelfstandig, groep 3 moest zowel deze opdrachten maken als de 

extra opdrachten. Tevens differentieerde de docent in het opgeven van huiswerk. Groep 3 

kreeg het minste, groep 1 het meeste huiswerk. De leerlingen vonden deze opzet goed werken, 

maar denken dat de docent het zelf geen fijne werkvorm vond en er daarom mee is gestopt.  

- Ook bij weer een ander vak werkt differentiëren goed. Leerlingen worden in zes groepen 

ingedeeld op basis van cijfers voor een proeftoets die ze om de paar lessen moeten maken. 

Leerlingen krijgen vervolgens opdrachten op hun niveau. Omdat leerlingen binnen hun niveau 

samen één opdracht maken, werken leerlingen gemotiveerd aan de opdrachten. Er zijn weinig 

klassikale momenten. De docent loopt soms rond om te controleren of iedereen aan het werk 

is, en is beschikbaar voor vragen. Leerlingen leveren opdrachten aan het einde van de les in, 

de volgende les is het nagekeken en voorzien van commentaar. 

 

Hoe krijgt differentiatie vorm, volgens V5 leerlingen? 

Deze leerlingen krijgen differentiatielessen bij 3 verschillende vakken. Ook in het geval van V5 krijgt 

differentiatie vorm door leerlingen in te delen in groepen waarin meer of minder zelfstandig wordt 

gewerkt. Er zijn vakken waar dit wél goed werkt en vakken waarbij dit minder goed werkt of waarbij 

het maar even heeft geduurd.  

- Bij een vak werkt groep 1 samen met de docent aan opdrachten, met een planner die door de 

docent is gemaakt. Groep 2 zit in het lokaal, maar werkt zelfstandig aan een zelfgemaakte 

planner. Groep 3 krijgt extra opdrachten en mag daarvoor de klas uit. De start van de les is wel 

klassikaal, waarbij groep 3 de keuze heeft om bij de instructie te blijven of alvast aan de 

opdracht te werken. De docent is de gehele les beschikbaar voor vragen.  

- Bij een ander vak krijgt groep 1 extra uitleg van de docent, groep 2 werkt zelfstandig en mag 

kiezen om er wel of niet bij te zijn, groep 3 hoeft niet in de klas te zijn. Groep 3 maakt 

verplicht een presentatie voor de andere twee groepen, en is verder vrij om te kiezen of ze de 
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opdrachten uit het boek maken. Deze werkvorm heeft vijf lessen geduurd, omdat veel 

leerlingen de werkdruk van groep 3 te hoog vonden en daarom voor groep 2 kozen.  

- Bij een ander vak wordt er gedifferentieerd door twee routes uit te stippelen, route A en B. Bij 

route A lopen de opdrachten op in moeilijkheidsgraad, bij route B worden alleen de 

examenopgaven gemaakt die toewerken naar de toets, in de volgorde waarin de opgaven in 

een examen zijn opgebouwd. Bij de ene docent kiezen de meeste leerlingen route A omdat ze 

via deze route geen opgaven hoeven te maken met de hoogste moeilijkheidsgraad. Bij de 

andere docent was de studielast niet evenredig verdeeld waardoor alle leerlingen dezelfde 

route hadden gekozen. Zo bleek deze werkvorm niet succesvol en is de docent er na vier 

lessen mee gestopt.  

 

Wat vinden leerlingen prettig aan differentiatie? 

Zowel de leerlingen in V4 als in V5 vinden het maken van keuzes prettig aan differentiatie. Daarnaast 

wordt door een V4 leerling opgemerkt dat door het zelfstandig maken van veel opdrachten je al veel 

lesstof leert en daarnaast een zelfstandige werkhouding oefent. Ook wordt door V4 de aanpak geroemd 

waarin leerlingen in groepjes met medeleerlingen met hetzelfde niveau werken aan opdrachten: het 

samenwerken is prettig. Door V5 leerlingen wordt gezegd dat er via differentiatie tegemoet gekomen 

wordt aan de leerling; leerlingen die moeite hebben met de lesstof wordt extra begeleiding geboden en 

leerlingen die zelfstandiger kunnen werken krijgen de mogelijkheid om extra stof te maken. Verder 

geeft differentiëren leerlingen de vrijheid om te kiezen voor de manier die hen het beste voorbereid op 

de toets. Ook wordt opgemerkt dat met het maken van oefentoetsvragen een bepaalde manier van 

denken wordt geoefend die van pas komt bij veel vakken.  

 

Wat vinden leerlingen niet fijn werken aan differentiatie? 

Zowel de leerlingen in V4 als in V5 noemen dat een zelfstandige werkhouding van belang is, maar dat 

niet elke leerling de juiste werkhouding heeft. De aandacht van de docent is niet evenredig over de 

groepen verdeeld, de begeleiding wordt gemist, leerlingen noemen dat ze minder gefocust zijn en dat 

de verleiding groot is om niet aan het werk te gaan. V4 leerlingen vullen aan dat lastige vakken minder 

geschikt zijn voor differentiëren. Leerlingen hebben bij deze vakken behoefte aan een basisuitleg.  

 

Gevolgen van differentiatie voor: motivatie, keuzevrijheid, reflectie/studievaardigheden 

Zowel in V4 als V5 hebben leerlingen meer keuzevrijheid in niveau van werken, manier van werken 

en de lesinhoud (welke opdrachten gemaakt worden). Voor een deel werkt deze keuzevrijheid 

motiverend, maar daarnaast noemen leerlingen het belangrijk te vinden dat er duidelijke doelen aan 

een les gekoppeld zijn en ze inzicht krijgen in hun voortgang. Leerlingen vinden dat differentiatie de 

vakken niet uitdagender maakt. In V4 vinden leerlingen dat bij sommige vakken hun motivatie is 

toegenomen omdat ze daar mogen samenwerken en mogen kiezen welke manier van werken bij ze 

past. In V5 zijn ze het unaniem eens; differentiatie heeft geen effect op hun inzet en motivatie. 

“Normaal gesproken blijf je gefocust omdat de docent ervoor zorgt dat je betrokken blijft”. Leerlingen 

geven aan dat ze niet uit zichzelf gemotiveerd blijven en snel worden afgeleid. Niet alle leerlingen 

kunnen die eigen verantwoordelijkheid aan en docenten zouden hen dus beter in de gaten moeten 

houden en leerlingen indelen in de groepen. “Omdat er niet op je gelet wordt kan differentiëren juist 

een tegenovergesteld effect hebben op je motivatie”.  

Een zelfstandige werkhouding wordt weliswaar geoefend, maar reflectie/studievaardigheden 

worden niet verbeterd. In V5 vragen leerlingen zicht af of het nodig is om studievaardigheden 

(reflectie, plangedrag) te verbeteren, want “daar is het nu al te laat voor”. 

 

Tips voor de differentiatiedocenten 

Zowel de leerlingen in V4 als V5 geven de volgende tips aan de differentiatiedocenten: 

- Verdeel aandacht evenredig over de groepen en geef elke groep dezelfde kansen en 

vaardigheden mee. Bijvoorbeeld, begin met een klassikale uitleg en ga daarna differentiëren 

door middel van opdrachten of geef groep 1 bedenk- en overlegtijd en ga in die tijd naar groep 

2. 
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- Deel groepen meer cijfergericht in, zoals dit in V4 bij een vak gebeurt, en/of naar behoefte 

(wie heeft meer behoefte aan zelfstandig werken, wie meer behoefte aan klassikale uitleg). 

Blijkt een methode succesvol, pas deze dan ook op andere vakken toe. 

Specifiek V4 geeft daarbij nog de volgende tip: 

- Maak een duidelijk plan van aanpak en draag verwachtingen van opdrachten, een planning en 

leerdoelen duidelijk aan de leerlingen over. 

Specifiek V5 geeft daarbij nog de volgende tips: 

- Keuzevrijheid is belangrijk, maar wel in overleg tussen docent en leerling. “Wanneer 

leerlingen zelfstandig werken prettig vinden, maar een laag cijfer hebben, dan is het fijn als 

zij in overleg met docent toch naar groep 2/3 kunnen.” Leerlingen zijn minder gefocust tijdens 

zelfstandig werken omdat er minder begeleiding is. Niet alle leerlingen kunnen eigen 

verantwoordelijkheid aan. Meer controle op groepenindeling. 

- Groep 3 bestaat uit leerlingen die de klas uit willen, maar niet op basis van cijfers. Leerlingen 

die graag verdiepen moeten zo samenwerken met leerlingen die liever niets doen. Controleer 

de cijfers van leerlingen die in groep 3 willen, of op werkhouding (bijv. dat je het huiswerk 

altijd af hebt). In groep 3 mogen werken (= buiten het lokaal werken) moet rechtvaardig zijn; 

je moet er recht op hebben. 

- Geef groep 3 geen extra werkstof (opdrachten niet over de toetsstof), maar verdiepende stof. 

Zoals bij een vak waarbij de ‘extra opdracht’ bestaat uit toetsstof uitleggen aan 

medeleerlingen. Dat werkt wel. Eventueel kun je aan groep 3 een beloning (bonus op cijfer) 

hangen, maar daar moet je ook mee oppassen, want dan kunnen meer leerlingen kiezen voor 

groep 3 die daar eigenlijk niet passen.  

- Geef ruimte om te kiezen voor je eigen manier van werken. Maar er moet ook wel een beetje 

controle blijven op hoe leerlingen aan het werk zijn (vooral groep 2 en 3). 
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Conclusies 
 

In dit hoofdstuk wordt per onderzoeksvraag de belangrijkste resultaten samengevat en een antwoord 

geformuleerd op de vraag. 

1. Uitvoering van de interventie: 

a. Hoe geven docenten invulling aan de lessen met differentiatie? 

De vijf differentiatiedocenten die meedoen aan het onderzoek variëren in de wijze waarop ze 

invulling geven aan gedifferentieerde lessen. Wat wel voor alle docenten hetzelfde is, is de 

mogelijkheid voor leerlingen om in verschillend tempo de leerstof te verwerken en de 

verschillende verwerkingsvormen of werkvormen waarin ze de leerstof verwerken. Verder geven 

drie docenten aan te differentiëren op wijze van toetsing en twee docenten differentiëren 

daarnaast op niveau. Vier van de vijf differentiatiedocenten geven invulling aan differentiatie 

door de klas op te delen in twee of drie groepen die variëren in mate van zelfstandigheid waarin 

leerlingen de lesstof doorlopen (tempodifferentiatie, differentiatie op verwerking). Voor één van 

die groepen (groep 3) wordt een extra uitdaging in de vorm van verdieping op de lesstof geboden 

(differentiatie op niveau, soms ook differentiatie op inhoud). Er zijn drie differentiatiedocenten 

die de leerlingen op verschillende manieren toetsen (differentiatie op toets); leerlingen kunnen 

een extra cijfer op hun toets verdienen als ze in groep 3 een goede presentatie hebben gegeven 

(alleen groep 3) of een onvoldoende/voldoende/goed-beoordeling (groep 1, 2 en 3). 

 

b. Hoe gebruiken docenten ICT  ter ondersteuning voor differentiatie tijdens de lessen? 

ICT wordt door een paar differentiatiedocenten gebruikt om instructievideo’s via de elektronische 

leeromgeving aan te bieden. Leerlingen kunnen deze video’s thuis bekijken ter voorbereiding 

voor de les en/of voor de toets. Incidenteel wordt door leraren kleine diagnostische online quizjes 

ingezet om leerlingen hun kennis te laten testen van de lesstof. Bij sommige docenten worden 

leerlingen in groep 3 soms gevraagd een presentatie voor te bereiden op de pc. Aangezien 

leerlingen geen eigen digitale device hebben is het gebruik van ICT door leerlingen vooral iets 

wat buiten het klaslokaal gebeurt; op de pc in de computerruimtes of thuis. M.u.v. één docent die 

haar differentiatielessen heeft ingericht volgens ‘flipping the classroom’ waarbij het bekijken van 

instructievideo’s een essentieel onderdeel vormt van de differentiatieles, is de inzet van ICT geen 

centraal onderdeel van het differentiatieproject. 

 

2. Ervaring van de interventie: 

a. Hoe ervaren docenten de lessen met differentiatie? 

Leraren ervaren dat je tijdens de differentiatieles leerlingen veel zelfstandig kunt laten werken. 

Als docent kun je dan beter zien hoe leerlingen de lesstof verwerken en meer aandacht schenken 

aan leerlingen die extra uitleg nodig (zeggen te) hebben. Een ander genoemd voordeel is dat 

leerlingen op verschillende manieren de lesstof kunnen verwerken wat goed aansluit bij hun 

specifieke onderwijsbehoeften. Een belangrijke uitdaging voor de leraren is dan om je aandacht te 

verdelen over leerlingen die op verschillende manieren met de lesstof aan het werk zijn. Voor 

docenten is een ideale differentiatieles, een les waarin leerlingen hun verantwoordelijkheid nemen 

en gemotiveerd aan het werk gaan. In zo’n les werken alle leerlingen op hun eigen niveau of 

manier van leren die bij ze past. Een uitdaging die leraren ervaren is dat de leerlingen zichzelf 

niet allemaal goed kunnen motiveren of hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun 

eigen studiegedrag. Het blijkt motiverend te werken om leerlingen te belonen voor hun inzet en 

studiegedrag door het geven van een extra beoordeling. Een andere uitdaging die leraren zien is 

het ontwikkelen van verschillende werkvormen voor de verschillende groepen leerlingen; hoe 

zorg je dat de werklast evenredig is verdeeld, dat de werkvormen aansluiten bij het niveau van de 

leerling, dat leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen zonder te veel instructie van de docent en 

dat ze de opdrachten als relevant ervaren. Dit vergt veel voorbereiding en zeker bij vakken met 

een vol examenprogramma met veel lesstof wordt dat bemoeilijkt.  

 Samenvattend, leraren zijn redelijk tevreden over de differentiatielessen wat betreft het 

aanbieden van variatie in werkvormen en leerlingen daarin keuzes te laten maken. Echter, ze 
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ervaren ook uitdagingen in de voorbereiding van goede differentiatielessen en het verdelen van de 

aandacht over alle leerlingen tijdens de les.  

 

b. Hoe ervaren leerlingen de lessen met differentiatie? 

Uit de panelgesprekken komt naar voren dat leerlingen het achterliggende idee achter 

differentiatie begrijpen, namelijk leerlingen kunnen op hun eigen manier laten leren, maar dat ze 

kritisch zijn in de uitwerking van de differentiatielessen. Ze bemerken grote verschillen tussen 

docenten in hoe effectief de differentiatielessen worden ingericht: bij sommige docenten werkt 

het beter dan bij andere docenten. Net als de leraren geven leerlingen aan dat het een uitdaging is 

voor leraren om hun aandacht te verdelen wanneer alle leerlingen met andere werkvormen bezig 

zijn of in verschillende groepen werken. Leerlingen waarderen de keuzemogelijkheden die hen 

geboden wordt in verschillende werkwijzen waarop ze de lesstof tot zich kunnen nemen. Zo 

kunnen ze een manier van werken kiezen die bij ze past. Kritisch zijn leerlingen over het tot stand 

komen van de groepen (betere toekenning naar cijfers, onderwijsbehoeften of inzet) en op de 

vorm van ‘groep 3’ waarin de extra uitdaging vaak extra opdrachten inhoudt die volgens 

leerlingen niets te maken hebben met de toetsstof, maar vooral ‘extra werk’ is. Leerlingen geven 

daarnaast aan dat de differentiatielessen niet zondermeer tot een hogere motivatie voor het vak 

leiden. Ze missen naar eigen zeggen daarvoor het toezicht of controle door de docent tijdens het 

zelfstandig werken.  

 Uit de vragenlijst onder alle leerlingen komt een vergelijkbaar beeld naar voren, maar een 

belangrijke aanvulling is dat differentiatielessen door sommige leerlingen zeer positief ontvangen 

wordt terwijl andere leerlingen meer negatief zijn. Daaruit blijkt nogmaals het belang van 

rekening houden met verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen; sommige leerlingen 

‘leunen’ graag op de instructie en controle door de docent en vinden de ‘chaos’ tijdens 

differentiatielessen maar niets. Voor een andere groep leerlingen lijkt te gelden dat ze graag hun 

verantwoordelijkheid neemt door zelfstandig te werken en zelf te bepalen wanneer ze meer of 

minder ondersteuning nodig hebben. Deze groep waardeert de geboden keuzevrijheid tijdens de 

differentiatielessen en dat er mogelijkheden zijn om op je eigen manier te werken.  

 Samenvattend blijkt uit vragenlijst en panelgesprekken dat leerlingen vinden dat docenten 

duidelijk moeten communiceren over welke verwachtingen ze hebben per groep, hoe ze feedback 

krijgen op het leerproces en wat de leerdoelen zijn waar leerlingen aan moeten werken. Het 

algemene credo “Als je het doet, doe het dan goed” lijkt de belangrijkste tip van leerlingen aan 

hun docenten.   

 

c. Hoe ervaren docenten het gebruik van ICT ter ondersteuning voor differentiatie tijdens de 

lessen? 

Zoals uit de beantwoording van onderzoeksvraag 1b blijkt, is ICT voor de meeste docenten geen 

centraal onderdeel van de differentiatielessen. Het aanbieden van instructievideo’s via de ELO 

wordt gezien als veel voorbereidingswerk, maar omdat leerlingen dit als nuttig ervaren voor hun 

toetsvoorbereiding is dit zeker iets wat leraren willen blijven doen.  

 

3. Effecten van de interventie: 

 

a. Hoe heeft de motivatie van leerlingen die differentiatielessen hebben gevolgd zich 

ontwikkeld?  
Leerlingen die differentiatielessen hebben gevolgd vertonen gemiddeld genomen een lagere 

mate van intrinsieke motivatie en inzet aan het einde van het schooljaar dan voorafgaand aan 

de differentiatielessen (voormeting in januari). Uit deze vergelijking tussen voor- en nameting 

kunnen we concluderen dat de intrinsieke motivatie van leerlingen niet toe-, maar afgenomen 

is na introductie van de differentiatielessen. Het niveau van extrinsieke motivatie is hetzelfde 

gebleven. De leerlingen rapporteren wel een toename wat betreft autonomie-ondersteuning 

door leraren. Dat houdt in dat ze vinden dat leraren hun autonomie meer ondersteunen na 

introductie van de differentiatielessen dan daarvoor. Autonomieondersteuning kan zich 

voordoen in de vorm van meer geboden keuzevrijheid, meer oog voor de input en ideeën van 

leerlingen, et cetera.  
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b. In welke mate dragen de autonomie- en competentiebeleving van leerlingen bij aan hun 

motivatie voor het vak? 

Autonomie-ondersteuning heeft een positieve uitwerking op de intrinsieke motivatie en inzet 

van leerlingen. Een gebrek aan competentiebeleving heeft een positieve relatie met 

extrinsieke motivatie. Het loont dus als docent om: 

1) Leerlingen te ondersteunen in hun autonomie-ervaringen (bijvoorbeeld keuzes aan te 

reiken, hun eigen ideeën te laten formuleren) omdat dit in hogere mate van intrinsieke 

motivatie en inzet kan resulteren.  

2) Leerlingen hun vertrouwen in eigen kunnen wat betreft het vak te laten groeien 

(bijvoorbeeld door succeservaringen te laten ervaren). Een hoog vertrouwen in eigen kunnen 

zorgt mogelijk voor een mindere mate van externe of niet gemotiveerd zijn onder leerlingen.  

 

c. Welke relatie bestaat er tussen de mate waarin gedifferentieerd wordt in de 

differentiatielessen en de motivatie van leerlingen voor het vak? 
Er bestaat een sterke relatie voor de mate waarin gedifferentieerd wordt in de klas (in de 

perceptie van de leerling) en de intrinsieke motivatie voor het vak. Er is ook een positieve 

relatie tussen de mate waarin gedifferentieerd wordt bij een vak en de inzet van leerlingen 

tijdens de lessen van dit vak. Wanneer er volgens een leerling meer gedifferentieerd wordt 

rapporteert de leerling ook hogere mate van motivatie.  

 

Wanneer het antwoord op onderzoeksvraag 3a, 3b en 3c samengenomen wordt, dan kan 

worden geconcludeerd dat leerlingen die een grotere mate van differentiatie ervaren in de les, 

meer intrinsiek gemotiveerd zijn. Dit positieve verband wordt echter niet vastgesteld voor 

alle leerlingen en alle differentiatielessen aangezien de intrinsieke motivatie grosso modo 

afneemt na introductie van differentiatielessen terwijl de extrinsieke motivatie toeneemt. Dit 

heeft mogelijk te maken met de grote verschillen tussen differentiatiedocenten in hun 

invulling van de differentiatielessen. Zoals leerlingen ook aangeven in de gesprekken; bij 

sommige docenten werkt differentiatie beter dan bij andere docenten. Als we de relaties 

tussen mate van differentiatie en motivatieontwikkeling per differentiatiedocent onderzoeken, 

dan zouden we deze mogelijke verklaring nader kunnen onderzoeken. Omwille van het 

waarborgen van de anonimiteit van de deelnemende docenten is dit echter niet mogelijk.  

 Een andere mogelijkheid is dat autonomie- en competentiebeleving van leerlingen 

verklarende factoren (als mediërende of moderatorvariabelen) zijn waarom er een gevarieerd 

beeld naar voren komt in de relatie tussen differentiatie en motivatieontwikkeling. Dit 

verdient echter aanvullende analyses die niet mogelijk zijn binnen dit onderzoeksdesign.  
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Bijlage A  

Leeswijzer bijlage 

In deze algemene bijlage wordt ingegaan op de instrumenten en analyses die gebruikt zijn in het 

interventie-onderzoek. In de eerste paragraaf worden alle instrumenten behandeld die standaard zijn 

afgenomen op de meeste scholen. Het kan dus voorkomen dat een bepaald instrument niet op uw 

school is afgenomen. In de tweede paragraaf wordt ingegaan op statistische begrippen die voorkomen 

in het schoolrapport. Ook wordt ingegaan op analyses (paragraaf 3) die het meest zijn uitgevoerd in de 

interventie-onderzoeken. Niet alle analyses zijn op elke school uitgevoerd. De gebruikte analyse hangt 

af van de onderzoeksvraag van de school én van de beschikbare data. De bijlage wordt afgesloten met 

paragraaf 4: het interpreteren van de resultaten. 

 

1. Instrumenten 

Motivatie 

De motivatievragenlijst meet de mate van motivatie voor het onderwijs bij leerlingen op school. 

Motivatie bestaat grofweg uit twee soorten: intrinsieke motivatie (autonome motivatie) en extrinsieke 

motivatie (gecontroleerde motivatie). Intrinsieke motivatie geeft aan in hoeverre leerlingen voor 

school werken voor het plezier en de voldoening die dat geeft. Extrinsieke motivatie houdt in dat 

leerlingen voor school werken, omdat dit van hen verwacht wordt.  

De motivatie van de leerlingen is gemeten met de Nederlandse vertaling van de SIMS (Situational 

Motivation Scale)
5,6

. Deze vragenlijst is vertaald naar het Nederlands. De vragenlijst bevat 16 

stellingen. De stellingen zijn aangepast voor elke school, zodat de vragenlijst betrekking heeft op de 

motivatie van leerlingen voor een bepaald vak omtrent de interventie op de betreffende school. Voor 

elke stelling hebben de leerlingen op een 5-puntsschaal aangegeven in hoeverre de stelling bij hen 

past: (1) past nooit bij mij, (2) past bijna nooit bij mij, (3) past soms bij mij, (4) past bijna altijd bij 

mij, (5) past altijd bij mij. De stellingen die samen één type motivatie meten vormen een zogenoemde 

schaal. Op basis van de stellingen zijn vier typen motivatie te onderscheiden: intrinsieke motivatie, 

geïdentificeerde motivatie, externe regulatie en amotivatie. De vier typen motivatie moeten apart van 

elkaar worden geïnterpreteerd. 

1. Intrinsieke motivatie geeft, zoals gezegd, aan in hoeverre leerlingen voor school werken voor 

het plezier en de voldoening die dat geeft. Intrinsiek gemotiveerde leerlingen voeren de taak 

uit voor het plezier en de voldoening door het uitvoeren van de taak zelf. Een 

voorbeeldstelling is ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit], omdat ik denk dat het interessant 

is’.   Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer leerlingen voor school 

werken voor het plezier en de voldoening die dat geeft. 

2. Geïdentificeerde motivatie is een vorm van extrinsieke motivatie waarbij leerlingen 

leerdoelen en externe regulatie geïnternaliseerd hebben. De score op deze schaal geeft aan in 

hoeverre leerlingen voor school werken omdat zij daar zelf voor kiezen, omdat zij vinden dat 

het belangrijk is. Een voorbeeldstelling is: ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit], omdat het 

voor mijn eigen bestwil is’. Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer 

leerlingen voor school werken, omdat zij daar zelf voor kiezen. 

3. Externe regulatie is een vorm van extrinsieke motivatie en deze schaal geeft aan in hoeverre 

leerlingen voor school werken, omdat er een beloning tegenover staat of om negatieve 

gevolgen te vermijden. Een voorbeeldstelling is: ‘ik span me in tijdens [vak/activiteit]  

omdat het van me verwacht wordt’. Hoe hoger leerlingen gemiddeld scoren op deze schaal, 

meer leerlingen voor school werken, omdat dit van hen verwacht wordt.  

4. Amotivatie geeft aan in hoeverre leerlingen geen besef hebben waarvoor ze op school aan 

werken of niet de mogelijkheid ervaren om de uitvoering van de taak te beïnvloeden. Het 

begrip amotivatie wordt in dit verband gehanteerd als bij leerlingen de relatie tussen het eigen 

                                                           
5 Guay, F., Vallerand, R.J., & Blanchard, C. (2000). On the assessment of situational intrinsic and extrinsic motivation: the 

situational motivation scale (SIMS). Motivation and Emotion, 24, 175-213. 
6 Sol, Y., & Stokking, K. (2008). Leerlingparticipatie in het VO. Vormen, processen en effecten. Utrecht: IVLOS & 

Onderwijskunde, Universiteit Utrecht. 
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gedrag en de uitkomsten ontbreekt. Er is dan geen besef van het doel, de verwachting van een 

beloning of de gevoelde mogelijkheid de uitvoering van de taak te beïnvloeden. Een 

voorbeeldstelling is: ‘ik zie niet wat dit [vak/activiteit] me oplevert’. Hoe hoger leerlingen 

gemiddeld scoren op deze schaal, hoe meer de leerlingen geen besef hebben waarvoor ze aan 

school werken of niet de mogelijkheid ervaren om de uitvoering van de taak te beïnvloeden. 

 

Self-efficacy, autonomie-ondersteuning en inzet 

Om de resultaten die gevonden worden op motivatie nauwkeuriger te kunnen interpreteren, zijn er in 

het onderzoek op veel scholen drie schalen toegevoegd aan de vragenlijst. Met deze schalen wordt 

gemeten in hoeverre leerlingen zich inzetten voor een vak (effort), hoeveel zelfvertrouwen leerlingen 

hebben in hun eigen kunnen wat schoolwerk betreft (self-efficacy) en in hoeverre leerlingen zich 

gesteund voelen door hun docent (autonomy-support). Met de inzet (effort) kan bepaald worden in 

hoeverre leerlingen zich willen inzetten voor een vak. Deze schaal (die een vorm van motivatie is) 

meet dus het gedrag van leerlingen. Met het zelfvertrouwen dat leerlingen hebben kunnen ze (meer) 

gemotiveerd zijn voor onderwijs. Ook de mate van autonomie kan de motivatie beïnvloeden. Als 

leerlingen het gevoel hebben dat ze meer zelfbeschikking hebben, kan dat een positieve uitwerking 

hebben op de motivatie. Deze laatste twee schalen geven als het ware een verklaring voor motivatie, 

zoals beschreven in de zelfdeterminatietheorie van Deci & Ryan (2000)
7
. 

De schaal effort/inzet bestaat uit zes stellingen. Een voorbeeldstelling is: ‘ik werk hard tijdens 

de les’.  Bij elke vraag kon de leerling op een vijfpuntschaal aangeven in hoeverre de vraag bij hem 

past: (1) past nooit bij mij, (2) past bijna nooit bij mij, (3) past soms bij mij, (4) past bijna altijd bij mij 

en (5) past altijd bij mij. In de vragenlijsten voor scholen is soms bij stellingen toegevoegd dat het om 

een vak gaat. Dan is dat opgenomen in de stelling, bijvoorbeeld: ‘ik werk hard tijdens de wiskundeles’. 

Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te 

bepalen. Hoe hoger het gemiddelde op de schaal inzet, hoe meer een leerling zich inzet voor het 

specifieke vak, de school of de interventie. 

De schaal self-efficacy bestaat uit zes stellingen. Een voorbeeld van zo’n stelling is: ‘ik weet 

zeker dat dit jaar alles voor school me wel zal lukken’. Bij elke stelling gaven leerlingen aan in 

hoeverre de stelling voor hen klopt: (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms 

niet, (4) klopt, (5) klopt precies. In de school-specifieke onderzoeken zijn deze items waar nodig 

aangepast door het woord ‘school’ te vervangen door een specifiek vak of de naam van de interventie. 

Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te 

bepalen. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer vertrouwen leerlingen hebben in hun eigen 

kunnen wat schoolwerk betreft. 

De schaal autonomie-ondersteuning bestaat uit acht stellingen. Een voorbeeld van een stelling 

is: ‘mijn docent luistert naar mijn ideeën’. Bij elke stelling gaven leerlingen aan in hoeverre dit voor 

hen klopt: (1) klopt helemaal niet, (2) klopt niet, (3) klopt soms wel/soms niet, (4) klopt, (5) klopt 

precies. In de school-specifieke onderzoeken zijn deze items waar nodig aangepast, bijvoorbeeld door 

het woord ‘docent’ te vervangen door ‘mentor’ of ‘coach’. In andere gevallen zijn alle items in het 

meervoud gezet (‘mijn docenten luisteren…’). Op basis van de stellingen die bij een specifieke schaal 

horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Hoe hoger de score op deze schaal hoe meer 

leerlingen zich gesteund voelen door hun docent. 

 

Zelfregulatie 

Zelfregulatie is, kortweg, de vaardigheid om zelf na te denken over het leerproces en dit leerproces 

zelf te kunnen sturen en beïnvloeden
8
. De standaard zelfregulatievragenlijst

9
 bestond uit 32 stellingen. 

Bij alle stellingen konden leerlingen aangeven hoe vaak ze op een bepaalde manier werken voor 

school: (1) nooit, (2) bijna nooit, (3) soms, (4) bijna altijd en (5) altijd. Uit alle stellingen zijn zes 

                                                           
7 Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The" what" and" why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of 

behavior. Psychological inquiry, 11(4), 227-268. 
8 De wetenschappelijke literatuur hanteert een erg brede definitie van zelfregulatie. Voor de leesbaarheid van dit rapport is de 

term vertaald naar een begrijpelijke, concrete betekenis. 
9 Vandevelde, S., Keer, H. van, Rosseel, Y. (2013). Measuring the complexity of upper primary school children’s self-

regulated learning: A multi-component approach. Contemporary Educational Psychology, 38, 407-425. 
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schalen geconstrueerd: taakoriëntatie, planning, doorzettingsvermogen, zelfeffectiviteit-zelfregulatie, 

productevaluatie en procesevaluatie.   

1. Taakoriëntatie meet in hoeverre leerlingen nadenken over de taak vóór ze eraan beginnen. 

Een voorbeeldstelling is ‘voor ik begin aan mijn schoolwerk, lees ik de opdracht goed.’.  

2. Planning meet in hoeverre leerlingen hun schoolwerk plannen. Een voorbeeldstelling is: ‘voor 

ik begin aan mijn schoolwerk, kijk ik wat ik eerst ga doen en wat ik daarna ga doen.’. 

3. Doorzettingsvermogen meet in hoeverre leerlingen tijdens het maken van de taak doorzetten 

om de opdracht af te krijgen, ook als ze bijvoorbeeld geen zin meer hebben. Een 

voorbeeldstelling is: ‘ook als ik liever andere dingen wil doen, begin ik aan mijn schoolwerk.’. 

4. Zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaat over hoe leerlingen vinden dat ze zichzelf kunnen blijven 

aansturen/reguleren gedurende het maken van de opdracht. Een voorbeeldstelling is: ‘ik ben 

goed in  mijn manier van werken veranderen als iets niet goed gaat tijdens mijn schoolwerk.’. 

5. Productevaluatie heeft betrekking op in hoeverre leerlingen na het maken van de opdracht de 

opdracht nog een keer controleren, of de antwoorden nog eens doorlopen. Een 

voorbeeldstelling is: ‘na mijn schoolwerk, kijk ik mijn antwoorden na.’.  

6. Procesevaluatie gaat over in hoeverre leerling zich na het maken van de opdracht afvraagt of 

het goed gegaan is of de juiste strategieën zijn toegepast of dat de leerling de volgende keer 

iets anders moet doen. Een voorbeeldstelling is: ‘zal ik het de volgende keer op dezelfde 

manier doen of kies ik toch voor een andere manier?’. 

 

De schalen taakoriëntatie en planning zijn zelfregulatievaardigheden die vooraf gaan aan het 

schoolwerk. Dat wil zeggen: voor ze daadwerkelijk beginnen met het beantwoorden van de vragen/het 

maken van de opdracht. Het gaat, nog meer concreet, om het proces tussen het lezen van de opdracht 

en het maken van de opdracht. De schalen doorzettingsvermogen en zelfeffectiviteit-zelfregulatie gaan 

over activiteiten tijdens de opdracht. De laatste twee schalen, zelfevaluatie van product en proces, gaan 

over zelfregulerende activiteiten na de opdracht.  

Alle schalen kunnen apart van elkaar worden geïnterpreteerd. Op basis van de stellingen die bij 

een specifieke schaal horen, zijn gemiddelde scores per schaal te bepalen. Bij alle schalen geldt hoe 

hoger de score, hoe vaker de leerling de zelfregulerende activiteit toepast. Het al dan niet toepassen 

van de stellingen op zichzelf kan een leerling ook in zijn hoofd doen en hoeft dus niet per se op papier 

of voor de docent zichtbaar te zijn. 

 

2. Statistiek 
In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de belangrijkste begrippen uit de statistiek. 

 

Variabele 

Een variabele is een meetbare eenheid van een persoon, situatie of ander onderzoeksobject. Bij de 

onderzoeksvraag ‘Hoe gemotiveerd zijn mijn leerlingen gemiddeld voor rekenen?’ is er sprake van één 

variabele, namelijk rekenmotivatie. Bij de onderzoeksvraag ‘Is de rekenmotivatie van leerlingen 

afhankelijk van de lesmethode die ik gebruik?’ is er sprake van twee variabelen, namelijk 

rekenmotivatie en de lesmethode. 

 

Afhankelijke en onafhankelijke variabelen 

Een afhankelijke variabele is een meetbare eenheid waarover men een voorspelling doet op basis van 

een onafhankelijke variabele. Een andere manier om hiernaar te kijken is dat de onafhankelijke 

variabele de oorzaak is en de afhankelijke variabele het gevolg. In het voorbeeld ‘Wat is de invloed 

van de lesmethode op de rekenmotivatie van leerlingen?’ is rekenmotivatie afhankelijk van 

de onafhankelijke variabele lesmethode. 

 

Standaarddeviatie 

Een standaarddeviatie (SD) geeft de spreiding van de scores van de leerlingen rondom het gemiddelde 

aan (dus hoe ver leerlingen van het gemiddelde afliggen). Een kleine standaarddeviatie betekent dat de 

scores weinig van elkaar verschillen. Een grote standaarddeviatie betekent dat de scores veel van 

elkaar verschillen. 

 



Eindrapport School 4.10 

 

26 
 

N 

‘N’ staat voor het aantal respondenten dat meedoet aan het onderzoek. 

 

Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid is de nauwkeurigheid en precisie van een meetprocedure zoals een rekentoets of een 

vragenlijst. Om de betrouwbaarheid van een schaal binnen een vragenlijst te meten kan de 

betrouwbaarheidscoëfficiënt Cronbach’s alpha worden gebruikt. De Cronbach’s alpha geeft aan of 

stellingen samen één schaal mogen vormen. De alpha kan een waarde hebben van 0 tot 1, waarbij een 

hogere waarde een hogere betrouwbaarheid reflecteert. In de tabel hieronder staan de interpretaties van 

diverse waarden. Wanneer de Cronbach’s alpha van een schaal lager is dan 0.6 moet men voorzichtig 

zijn met het trekken van conclusies. 

 
Cronbach’s Alpha Interpretatie 

Lager dan .50 Slecht 

Tussen .50 en .60 Onvoldoende 

Tussen .60 en .70 Matig 

Tussen .70 en .80 Acceptabel 

Tussen .80 en .90 Goed 

Hoger dan .90 Zeer goed 

 

Between-participants variabele (tussen respondenten/groepen) 

Bij een between-participants variabele wordt de afhankelijke variabele gemeten bij twee verschillende 

groepen. Voorbeeld: ‘Hebben kinderen op school 1 een hogere motivatie voor rekenen dan kinderen 

op school 2?’. Hier bestaan de twee schoolgroepen (school 1 en 2) uit verschillende kinderen, dus de 

onafhankelijke variabele school is een between-participants variabele. 

 

Within-participants variabele (binnen respondenten/groepen) 

Bij een within-participants variabele wordt de afhankelijke variabele meer dan één keer gemeten bij 

eenzelfde participant. Voorbeeld: ‘Scoren kinderen aan het eind van het schooljaar hoger op 

rekenmotivatie dan aan het begin van het schooljaar?’. Hier bestaan de twee tijdsgroepen (begin/eind 

jaar) uit dezelfde kinderen, dus de onafhankelijke variabele tijd is een within-participants variabele. 

 

Mixed-design 

Een mixed design bevat zowel between- als within-participants variabelen. Voorbeeld: ‘Gaan kinderen 

van school 1 tussen het begin en het eind van het schooljaar gemiddeld gezien meer vooruit op 

rekenmotivatie dan kinderen van school 2?’. Hier is school een between-participants variabele (school 

1 en 2) en tijd een within-participants variabele (begin/eind jaar). 

 

3. Analyses 
In deze paragraaf wordt uitleg gegeven over de toegepaste analyses. 

 
t-toets 

Een t-toets wordt gebruikt om na te gaan of de gemiddelde score op één afhankelijke variabele 

verschillend is voor twee categorieën/groepen (onafhankelijke variabele). Met een t-toets kun je 

bijvoorbeeld onderzoeken of groep 8A gemiddeld anders scoort op de afhankelijke variabele ‘score op 

citotoets’ dan groep 8B. 

 

Analysis of Variance (ANOVA) 

Net als de t-toets wordt de ANOVA gebruikt om te bekijken of de gemiddelde score op één 

afhankelijke variabele beïnvloed wordt door één onafhankelijke variabele. In tegenstelling tot de t-

toets, is het met een ANOVA mogelijk te kijken of de gemiddelde score van de afhankelijke variabele 

verschillend is voor meer dan twee groepen/categorieën. Bijvoorbeeld: ‘Verschillen leerlingen met 

verschillende uitstroomniveaus (drie categorieën: vmbo, havo, vwo) op hun gemiddelde score op 

aardrijkskunde (afhankelijke variabele)?’. 
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Tevens is het met een ANOVA mogelijk om meerdere onafhankelijke variabelen aan de 

analyse toe te voegen en te kijken of deze interacteren. Met interactie bedoelen we dat de invloed van 

onafhankelijke variabele 1 op de afhankelijke variabele afhangt van de waarde op onafhankelijke 

variabele 2. Bijvoorbeeld: ‘Heeft naast uitstroomniveau (onafhankelijke variabele 1) ook  geslacht 

(onafhankelijke variabele 2) invloed op de gemiddelde score op aardrijkskunde (hoofdeffecten)? Is de 

relatie tussen uitstroomniveau en prestaties op aardrijkskunde hetzelfde of verschillend voor jongens 

en meisjes (interactie-effect)?’. 

 

Analysis of Covariance (ANCOVA) 

Een ANCOVA verschilt van een ANOVA doordat het met deze analyse mogelijk is rekening te 

houden met een kwantitatieve onafhankelijke variabele. Dit zijn variabelen die niet ingedeeld zijn in 

categorieën, maar een continuüm zijn, zoals lengte en gewicht. Deze kwantitatieve variabele wordt 

ook wel een covariaat genoemd. Bijvoorbeeld: het analyseren van de invloed van groep (wel/niet 

gestudeerd) op de prestaties van een toets (afhankelijke variabele), terwijl je rekening houdt met 

intelligentie gemeten met een IQ-test (covariaat). 

 

Multiple Analysis of Variance (MANOVA) 

Bij AN(C)OVA’s is er altijd slechts één uitkomst maat (afhankelijke variabele). Met behulp van een 

MAN(C)OVA is het mogelijk om naar meer uitkomstmaten in één analyse te kijken. 

 

4. Interpretatie resultaten 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de interpretatie van resultaten. 

 

Toetsingsgrootheid 

De toetsingsgrootheid bij een variantieanalyse wordt aangegeven met een F-waarde. De F-waarde 

geeft een indicatie van hoe waarschijnlijk het is dat de groepen/categorieën van de onafhankelijke 

variabele verschillen op de score van de afhankelijke variabele. Hoe groter de F-waarde, hoe groter die 

waarschijnlijkheid. 

 

Significantie 

Significantie is een begrip uit de statistiek dat gebruikt wordt om aan te geven dat het aannemelijk lijkt 

dat waargenomen effecten of verbanden niet op toeval berusten. Een voorbeeld: 35 jongens scoren 

gemiddeld een 7,6 op natuurkundetoetsen en 35 meisjes een 7,2. Wanneer er een significant effect 

wordt gevonden is het aannemelijk dat de verschillen tussen de gemiddeldes te wijten zijn aan 

verschillen tussen de twee groepen (in dit geval geslacht). 

Bij het interpreteren van statistische toetsten, wordt er gekeken naar de p-waarde (p) als 

criterium voor de significantie. De p-waarde geeft aan hoe groot de kans is dat we de geobserveerde 

data zouden vinden als er géén effect/verschil is. Een p-waarde van .80 (p=.80) houdt in dat er 80% 

kans is dat we de geobserveerde data zouden verkrijgen als er geen effect of verschil is. Een p-waarde 

van bijvoorbeeld .03 (p=.03) houdt in dat er 3% kans is dat we de geobserveerde data zouden 

verkrijgen als er geen effect/verschil is. We kunnen dan met 97% zekerheid zeggen dat er wel een 

verschil/effect is. De meest gehanteerde regel omtrent de p-waarde is de 95% regel. Dit wil zeggen dat 

wanneer we 95% zeker zijn dat een effect niet op toeval berust (dus als de p-waarde kleiner of gelijk is 

aan .05), we het aannemen als 'echt', ofwel significant. 

 

Effect(grootte) 

De effectgrootte geeft aan hoe sterk een effect is, bijvoorbeeld  van een onafhankelijke variabele op 

een afhankelijke variabele. Als indicatie voor de effectgrootte wordt er gekeken naar partial eta 

squared (ŋ
2
) of cohen’s d. 

 

effectgrootte klein gemiddeld groot 

Partial eta squared 0.01 0.09 0.25 

Cohen’s d 0.20 0.50 0.80 
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Bijlage B 

Invulling en verwachtingen docenten (groepsgesprek januari 2017) 

 

Hier wordt een samenvatting gegeven van een gesprek met vijf docenten die meedoen aan het 

differentiatieproject. Het gesprek ging over de invulling die docenten geven aan differentiatie op 

school, hun verwachtingen daarvan voor dit schooljaar en welke uitdagingen zij tegenkomen in het 

realiseren van differentiatielessen.   

 

Differentiatie in de klas: variatie tussen docenten 

De vijf ‘differentiatie-docenten’ die meedoen aan het onderzoek variëren in de wijze waarop ze 

invulling geven aan gedifferentieerde lessen. Wat wel voor alle docenten hetzelfde is, is de 

mogelijkheid voor leerlingen om in verschillend tempo de leerstof te verwerken en de verschillende 

verwerkingsvormen of werkvormen waarin ze de leerstof verwerken. Verder geven drie docenten 

aan te differentiëren op wijze van toetsing en twee docenten differentiëren daarnaast op niveau.  

Tabel 1. Differentiatie per docent 

Vak 
 

Docent Leerjaar Niveau Tempo Verwerkingsvorm Toetsing 

Economie X1 5 n j j j 
Biologie X2 5 en 6 n j j j 
Geschiedenis X3 4 en 6 j j j j 
Duits LOO 6 n j j n 
Economie X5 4 j j j n 

 

Hieronder volgt een korte beschrijving van een differentiatieles per docent. 

X (Economie): De les start met een korte klassikale uitleg. Daarna kunnen leerlingen kiezen in welke 

groepen ze gaan werken. De differentiatie is vooral op verwerkingsvorm: het is dezelfde lesstof, maar 

het varieert in hoe leerlingen die stof tot zich willen nemen. In groep 1 krijgen leerlingen extra uitleg 

van de docent en werken ze onder begeleiding aan opdrachten. In groep 2 kunnen leerlingen in 

groepjes of zelfstandig aan de opdrachten werken. Ze schrijven op een plannings- en 

reflectieformulier hun aanpak en reflecteren daarop. Leerlingen in groep 3 hoeven niet bij de 

klassikale uitleg te zijn, maar meestal kiezen ze daar wel voor. Tijdens de les werken ze buiten het 

klaslokaal aan een complexe opdracht. Na een paar lessen geven ze dan een presentatie aan hun 

klasgenoten. Leerlingen in groep 2 en 3 krijgen een onvoldoende-voldoende-goed (OVG) beoordeling 

die bij hun practicum-cijfer wordt geteld. Leerlingen in groep 2 worden beoordeeld op hoe ze hun 

plannings- en reflectieformulier in hebben gevuld en leerlingen uit groep 3 worden beoordeeld op 

hun presentatie.  

X (biologie): De les start met een korte klassikale uitleg. Daarna werken leerlingen in een groep waar 

ze zelf voor hebben gekozen. Ze kunnen tijdens een periode ook nog switchen van groep als ze toch 

meer/minder uitleg of zelfstandigheid willen. Er zijn drie groepen. In groep 1 krijgen leerlingen extra 

uitleg en werken ze onder begeleiding aan opdrachten. Elke leerling uit deze groep geeft een keer 

een korte presentatie over nieuwe kennis die aansluit bij het hoofdstuk. Deze presentatie wordt 
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beoordeeld met een OVG. In groep 2 werken leerlingen zelfstandig en houden ze zelf een 

studieplanner bij. Ze kunnen zelf kiezen hoe ze de theorie tot zich nemen. Het plannings- en 

reflectieformulier wordt beoordeeld met een OVG. In groep 3 kiezen ze of wel of niet de klassikale 

uitleg volgen. Dan maken ze een aparte opdracht, bijvoorbeeld eindexamenopdrachten opzoeken bij 

het hoofdstuk, uitwerken en in een workshop presenteren aan hun klasgenoten. Die presentatie 

wordt ook beoordeeld met een OVG. Aan het eind van het jaar worden de OVG’s met een formule 

berekend tot een SE-cijfer.  

X (geschiedenis): Ze gebruikt flipping the classroom in klas 4 en 6. Leerlingen kijken thuis video’s van 

haar instructie (slides met haar mondelinge uitleg erbij). In de les werkt klas 4 aan het kenmerken-

aspecten dossier en/of maakt opdrachten/vragen uit het boek. Ook moeten ze een praktische 

opdracht maken. Leerlingen kunnen kiezen uit verschillende praktische opdrachten en ze kunnen de 

opdrachten uit het boek op hun eigen manier maken. Per les is er een groepje dat bij de docent zit 

voor extra uitleg of bespreken van opdrachten uit het boek; dat verschilt per les en is afhankelijk van 

wat er besproken wordt. Verder heeft de docent tijdens de les veel tijd om leerlingen tijdens het 

zelfstandig werken te begeleiden. In de les werkt klas 6 kijken op verschillende niveaus aan 

opdrachten uit het boek en examenopdrachten. Het is niet werken in groepen, maar iedere leerling 

in feite zijn/haar eigen programma.   

X (Duits): differentieert in klas 6 op tempo en manier van verwerken. Er zijn oorspronkelijk drie 

groepen, maar niemand heeft gekozen voor groep 3 (alternatieve opdrachten), dus werkt ze nu met 

twee groepen. Een groep krijgt extra uitleg en de andere groep werkt zelfstandig. Leerlingen kiezen 

zelf in welke groep ze willen zitten. Soms neemt ze ook nog even een plenair moment omdat ze vindt 

dat iedereen dat mee moet krijgen.  

X (Economie): differentieert in klas 4 in drie groepen. Elke periode (hoofdstuk) wordt een indeling in 

groepen gemaakt door de docent. Die indeling wordt in overleg met leerlingen soms nog wel 

enigszins aangepast. In groep 1 werken leerlingen zelfstandig aan de opdrachten, in groep 2 volgen 

leerlingen plenaire uitleg (groep 1 kan meeluisteren) en gaan daarna in duo’s aan de slag met de 

opdrachten. Groep 3 werkt buiten het klaslokaal aan de opdrachten en omdat ze sneller werken 

houden ze tijd over. In die extra tijd maken ze een extra opdracht (bijv. wetenschappelijk 

artikel/discussie uitwerken) wat ze presenteren in de klas. Groep 3 kan daarmee een extra punt 

verdienen voor hun Praktische opdracht.   

Differentiëren in de les: wat gaat er goed? Wat is lastig?  

In 2016 zijn enkele docenten begonnen met differentiatie. Sinds die tijd zijn er een aantal dingen die 

goed blijken te werken, maar docenten noemen ook verschillende uitdagingen bij het goed 

vormgeven van differentiatie in de klas. 

Goed? 
- Leerlingen raken er meer aan gewend. Ze switchen tussen de groepen omdat ze beter weten 

wat ze nodig hebben en maken dus bewustere keuzes.  
- Als docent zie je meer waar leerlingen staan in het leerproces omdat er meer tijd tijdens de 

les is waarin leerlingen zelfstandig werken en bezig zijn met verwerking van de lesstof. 
- Als leerlingen een OVG-beoordeling krijgen voor hun reflectieformulier, dan gaan ze daar ook 

serieuzer mee aan de slag.  
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- Bij X en X gebruiken leerlingen de instructievideo’s niet alleen als huiswerk maar ook ter 
voorbereiding voor hun toetsen. Leerlingen vinden dat fijn werken.  
 
Lastig? 

- Leerlingen (groep 2) gaan niet vanzelf aan het werk. Je wilt ze stimuleren om meer 
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen planning.  

- Sommige leerlingen (met name 6V) uiten hun ongenoegen over differentiatielessen en geven 
aan dat ze ‘niet op een andere manier les willen krijgen’, maar ‘gewoon uitleg willen’. Als 
docent moet je deze leerlingen dan uitleggen dat als je ‘traditioneel’ les geeft, niet alle 
leerlingen op dezelfde wijze van kunnen profiteren.  

- Meer loslaten als docent, niet terugschieten naar de sturende rol, naar meer klassikaal en 
meer structuur.  

- Veel voorbereidingstijd voor de verschillende opdrachten en zorgen voor variatie in de 
alternatieve opdrachten (vooral de uitdagende/complexe opdracht voor groep 3). De 
voorbereidingstijd zit ook in het zelf maken van instructievideo’s en kleine diagnostische 
online quizjes voorbereiden. 

- Leerlingen kunnen het zien als iets wat ‘meer werk’ is en zijn dan niet te motiveren. Een 
goede verdeling van werklast in de verwerkingswijzen is belangrijk. 

- Als docent: het overzicht houden; wie is waar mee bezig? Weinig controle op wat leerlingen 
in groep 3 doen, buiten het klaslokaal. De mate waarin leerlingen in groep 3 hun 
verantwoordelijkheid nemen verschilt sterk. Vorig jaar kwamen leerlingen met de hele goede 
presentaties, dit jaar zijn de presentaties van iets minder goede kwaliteit. Het is heel divers 
waar leerlingen in groep 3 mee komen. 
 

Randvoorwaarden voor differentiatielessen 

Er worden verschillende randvoorwaarden genoemd die belangrijk zijn bij het goed kunnen 

vormgeven en invullen van differentiatielessen: 

- Goede planner waarin leerlingen zien wat er in elke les geagendeerd wordt (onderwerp, 
lesdoelen) zodat ze zichzelf goed op schema kunnen houden.  

- Meer tijd tijdens een lesuur. Een lesuur van 45 minuten is vrij kort om alle groepen te ‘zien’.  
- Voldoende voorbereidingstijd om de verschillende materialen en ict-toepassingen voor te 

bereiden. 
 

Verwachtingen voor dit schooljaar 

Docenten kregen de vraag wat volgens hen een ideale differentiatieles is. Volgens de docenten hoeft 

een differentiatieles niet per se uit drie groepen te bestaan. Het ideaal beeld ziet er als volgt uit:  

- Leerlingen zijn op hun niveau aan het werk, passend bij hun manier van verwerken 
- Alle leerlingen zijn gemotiveerd aan het werk 
- Leerlingen ervaren eigenaarschap; ze voelen zich verantwoordelijk voor hun leergedrag. Dat 

kan de docent realiseren door nadruk te geven aan het leren van studie- en 
planningsvaardigheden; bijvoorbeeld door middel van tussentijds feedback, reflectie en 
diagnostische toetsing/zelf-evaluatie. 

- Als docent heb ik een goed beeld van wat de leerlingen kunnen en waar ze mee bezig zijn. 
- Het kost de docent niet al te veel moeite om bovenstaande te realiseren. 

 

 


