
Differentiatie op basis van leervoorkeur 
 
Docent godsdienst Lars Veldhuizen maakt in zijn VMBO-tl brugklas gebruik van 
differentiatie op basis van leervoorkeur. In de lessenserie ‘Ontmoetingen met 
Jezus’ behandelde hij de geschiedenis van Zacheus, waarna leerlingen zelf 
mogen kiezen welke opdracht ze maken. 
 
Ontmoetingen met Jezus: Zacheus 
Doelen voor de leerling: 

• Je kent de geschiedenis van Zacheus; 
• Je kunt aangeven welke verandering er in het leven van Zacheus heeft 

plaatsgevonden; 
• Je ontdekt dat een ontmoeting met Jezus levensveranderend is. 

Deel 1 Begin de les met een rollenspel. Wijs vier leerlingen aan die de 
dorpelingen spelen (geef hen instructies en tekst mee). Twee van hen 
zijn straatarm (zij krijgen een monnikspij aan), twee zijn schatrijk (en 
krijgen een blaadje waarop €10.000.000 staat geschreven). Zelf speel 
je een onbekende. Je doet de leerlingen een aanbod: als ze met je 
meegaan en doen wat jij zegt, zullen ze rijk worden. De twee armen 
gaan met je mee. De rijken zijn terughoudend en geven aan dat ze al 
rijk zijn. Wat zou Zacheus doen? Zacheus ontdekte dat hij, ondanks al 
zijn geld, eigenlijk straatarm was. Hij had geen vrienden en geen liefde. 
Daarom had hij Jezus nodig. 

Deel 2 Laat de leerlingen Lucas 19, vers 1-10 lezen en geef hen keuze uit drie 
opdrachten: 
1. Beschrijf de dag waarop de Tollenaar Zacheus Jezus ontmoet. 

Gebruik je fantasie, want we weten niet precies hoe de rest van zijn 
dag eruit heeft gezien. 

2. Het leven van Zacheus veranderde helemaal na zijn ontmoeting met 
Jezus. Zoek op internet een getuigenis van iemand waarvan 
zijn/haar leven ook helemaal veranderd is door een ontmoeting met 
Jezus. Beschrijf wat er precies met die persoon is gebeurd. 

3. Maak een collage van het verhaal van Zacheus. Gebruik in elk geval 
afbeeldingen van Jericho, een tolhuis, een vijgenboom, de rijkdom 
van Zacheus en de verandering die bij Zacheus heeft 
plaatsgevonden. 

Is er te weinig tijd in één lesuur voor deze opdracht? De leerlingen van Lars hebben 
de opdracht thuis afgemaakt. De volgende les hebben ze hun resultaten 
teruggekoppeld en met elkaar besproken of de leerdoelen behaald waren. 


