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Vraag 
Welke manieren van differentiëren (betreffende niveau en taakinhoud) dragen effectief 
bij aan het leerrendement in lesgroepen van volwassenen (maximaal 20 deelnemers) 
met diverse (taal)leerdoelen? 

 
Kort antwoord 
Differentiëren in de lespraktijk om succesvolle leerresultaten te behalen, lijkt met name 
in het primair en voortgezet onderwijs haar vruchten af te werpen. Maar door de 
verschillende afzonderlijke leerdoelen in de volwasseneneducatie kan men ook in deze 
onderwijssetting van divergente differentiatie spreken. Differentiatie door middel van een 
(verlengde) directe instructie en inzet van een variëteit aan leermiddelen (met name 
ICT) kunnen voor succesvolle leerresultaten zorgen. Hierbij blijft de rol van de docent als 
expert en mentor wel van essentieel belang.  

 
Toelichting antwoord 
In de volwasseneneducatie en met name bij leertrajecten op het gebied van taal- en 
rekenen heeft men geregeld te maken met een zeer diverse groep deelnemers bestaande 
uit verschillende niveaus, culturele achtergronden en verschillende leerdoelen. Het 
samenstellen van heterogene groepen blijkt een goed uitgangspunt te zijn aangezien 
onderzoek laat zien, dat leren in homogene groepen voor met name voor de ‘zwakke 
leerders’ minder goed blijkt te werken (Guldemond, 1994; Marzano et al., 2001). 
Deelnemers in de volwasseneneducatie die de Nederlandse Taal of het Rekenen eigen 
willen of moeten maken, zijn vaak ‘kwetsbare volwassenen’ die een lager 
opleidingsniveau hebben, een andere culturele achtergrond hebben of in het verleden 
niet altijd voldoende kansen hebben gekregen om deel te kunnen nemen aan het 
onderwijs. Maar ondanks de meerwaarde van de heterogene groepen kan het voor 
docenten ingewikkeld zijn om aan alle individuele leerbehoeften te voldoen om de 
gewenste leerresultaten te behalen. Vraag is welke andere mogelijkheden van 
differentiatie er zijn om een optimaal leerrendement te kunnen behalen.  
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Divergente differentiatie bij Nederlandse Taal of Rekenen aan volwassenen  

Volgens Bosker (2005) is differentiëren de onderwijskundige oplossing voor het omgaan 
met verschillen in het onderwijs. In feite is differentiëren dan “het bewust, doelgericht 
aanbrengen van verschillen in instructie, leertijd of leerstof binnen een (heterogene) 
groep of klas leerlingen, op basis van onder andere hun prestaties” (Berben & Van 
Teeseling, 2014, p. 11). Kijkend naar de setting van leertrajecten Taal en Rekenen voor 
volwassenen wordt duidelijk, dat het om divergente differentiatie gaat. Deelnemers 
hebben namelijk leerdoelen die verschillend van aard zijn (De Greef, 2018). Bij 
convergente differentiatie daarentegen streeft men er naar dat alle deelnemers de 
gestelde minimumdoelen behalen (Van der Vegt et al., 2019).  

   

Succesvolle leerresultaten door directe instructie naast inzet ICT 

Vraag is hoe differentiatie moet worden vorm gegeven. Individueel gericht onderwijs laat 
bijvoorbeeld minder goede resultaten zien dan instructie aan groepen (Slavin, 1997). Er 
is onderzoek gedaan naar of differentiatie effectief kan zijn voor het behalen van een 
optimaal leerrendement. Volgens het praktijkgericht overzicht van Van der Vegt et al. 
(2019) blijkt, dat naast de differentiatie in groepen (en werkvormen) men ook kan 
differentiëren in extra tijd en begeleiding (door met name inzet van directe instructie) en 
leermiddelen (met name met betrekking tot het gebruik van ICT). Los van het feit, dat 
men wel verschillende leesstrategieën kan inzetten tijdens de taallessen lijkt 
differentiatie op leerstijlen van deelnemers geen aantoonbaar effect op de leerresultaten 
te geven (Van der Vegt et al., 2019).  

 

Inzet van directe instructie 

Diverse onderzoeken laten zien, dat het toepassen van een gedifferentieerde instructie 
een positieve invloed heeft op leerresultaten, zoals onder andere betere 
leesvaardigheden, mate van geletterdheid, betere resultaten voor wiskunde, maar ook 
een betere mate van betrokkenheid, interesses, tevredenheid, motivatie, enthousiasme 
en zelfvertrouwen onder deelnemers (Suprayogi et al., 2017). Resultaten die men 
mogelijkerwijs ook beoogt met leertrajecten Taal en Rekenen voor volwassenen. 

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs bleek differentiëren een positief effect op het 
onderwijsrendement te hebben, doordat men met de leerlingen leerdoelen vaststelt, 
bespreekt en de voortgang monitort en daarbij begeleiding, leerstof en instructie geeft 
die bij de diverse leerdoelen aansluit (Bekebrede & De Boer, 2013). Een mogelijke 
werkwijze die volgens Van der Vegt et al. (2019) met name voor de zwakke leerders 
ervoor kan zorgen, dat zij juist door een verlengde instructie toch voldoende instructietijd 
krijgen is het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Direct Instructiemodel) bestaande 
uit 7 fasen, te weten: voorbereiding, terugblik, instructie, begeleide inoefening, 
zelfstandige verwerking met verlengde instructie, afsluiting en terugkoppeling (Houtveen 
et al., 2005). Maar ook de STIP-methodiek (Samenwerken tijdens Taak, Inhoud en 
Procesdifferentiatie) lijkt haar vruchten af te werpen en voor hogere resultaten op 
kennistesten onder leerlingen te zorgen (Hulsbeek en Eysink, 2015). De coöperatieve 
werkvorm lijkt succesvol te zijn, waarbij leerlingen in een eerste les samenwerken met 
leerlingen op hetzelfde niveau en vervolgens in een tweede les de bevindingen met 
leerlingen van een ander niveau moeten samenvoegen (Hulsbeek en Eysink, 2015). 
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Inzet van ICT 

Wil men naast directe instructie ook ICT inzetten voor differentiatie van de lespraktijk 
voor volwassenen, dan is sec het gebruiken van een digitale lesmethode onvoldoende. 
Onderzoek van De Greef & Bohnenn (2011) laat zien, dat in de meest ideale situatie het 
programma inhoudelijk moet aansluiten bij het dagelijks leven van de deelnemer, zowel 
thuis als tijdens de les gebruikt moet kunnen worden en dat daarnaast de rol van de 
docent of begeleider en de mate van zelfsturing van de deelnemer van belang zijn. De 
deelnemer moet ruimte krijgen om zelf eigen ideeën in te brengen en/of leerdoelen te 
bepalen en daarnaast moet de docent vooral een expert maar ook een mentor zijn (De 
Greef & Bohnenn, 2011). Wolfe (2001) ondersteunt dit door aan te geven, dat hoe meer 
docenten begrijpen hoe deelnemers leren, hoe beter ze toegerust zijn om instructie te 
geven die de leerresultaten maximaliseren. Het succes van instructie en differentiatie is 
afhankelijk van de docent.  

 

Directe instructie en inzet ICT afhankelijk van de inzet van de docent 

Het toepassen van differentiatie in leertrajecten op het gebied van Taal en Rekenen voor 
volwassenen lijkt met name succesvol te zijn als men zorgt voor een sterke directe 
instructie en varieert in leermiddelen, bijvoorbeeld middels inzet van ICT. Wil men hierin 
succesvol zijn, dan is met name de inzet van de docent doorslaggevend. Daarnaast laat 
onderzoek van Tieger & Barron-Tieger (2000) ook zien, dat mensen meer tevreden 
waren als ze aan een gelijkwaardige docent gekoppeld waren. Dus een goede 
afstemming tussen docent en deelnemer lijkt belangrijk om de uiteindelijke leerdoelen te 
kunnen behalen. De docent moet hierbij aandacht besteden aan de (verlengde) directe 
instructie en juiste inzet van leermiddelen om succesvol te kunnen zijn in de te behalen 
leerresultaten van de deelnemers. 
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Meer weten? 
Kennisrotonde (2016): Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens 
convergente of divergente differentiatie? 

Kennisrotonde (2017): Wat zijn effectieve manieren om in de brugklas te differentiëren bij onderwijs 
in de Engelse taal? 

 

Onderwijssector 

Volwassenenonderwijs 

  
Trefwoorden 

Differentiatie – taalvaardigheden – rekenen - leven lang leren – volwasseneneducatie – 
directe instructie - ICT 
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