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De beDOELing van deze workshop

Zicht krijgen op de manier waarop differentiatie kunt 
organiseren in een lokaal met een busopsteling
Zicht krijgen op de wijze waarop je verschillende 
groepen leerlingen aan het werk kunt krijgen én 
houden 
Opzet maken voor een gedifferentieerde les die je 
morgen kunt geven



Differentiëren met de busopstelling



Werken met de busopstelling in de praktijk. 
Les 1

Kijkvraag:
Waar zit de differentiatie in deze les?
Welke keuzes hebben de leerlingen?
Hoe maakt deze docent gebruik van de
busopstelling in haar lokaal?



Instructie voor 3 groepen



Reflectie op de kop van deze les

Wat vind je sterk aan deze start van de 
les?  

Waar liggen nog kansen in deze les bij 
het onderdeel ‘instructie’? 



De groep ‘Verlengde instructie’

Kijkvraag: 
Hoe pakt de docent de verlengde instructie 
aan?

Wie is actief in deze groep? 
Hoe is de werksfeer in de klas als geheel?



Instructie aan een groep leerlingen



Terugblik instructiemoment

Wat viel je op bij deze instructie?

Wat zou de instructie aan deze groep 
krachtiger maken?

Schrijf even een paar punten op 
Overleg met je buur
Straks vraag ik twee docenten om het 
gezamenlijke lijstje voor te lezen

Werkvormen RUM en DsDU



Differentiatie bij uitleg / instructie
(rekening houden met niveauverschillen)

• Leerlingen die het begrepen hebben koppel je aan 
leerlingen die het nog niet door hebben.

• Zorg ervoor dat duidelijk is:
1. hoeveel tijd leerlingen hebben?
2. wat er na het instructiemoment gebeurt?
3. hoe je checkt of iedereen het begrepen 

heeft?     



Leerlingen die alles al af hebben ...



Wat viel je op bij dit fragment?

Wat zou jij deze leerlingen laten doen?
Welke instructie zou je daarbij geven? 



Hulp bieden



Algemene reflectie op de filmbeelden les 1

Wat is er sterk aan deze les? 
Waar ligt de kracht van deze docent? 

Wat zijn haar sterke kanten?

Waar liggen nog kansen binnen deze les? 
Wat zijn de valkuilen van deze docent?

Wat zou een goede tip voor haar zijn?  



Model volledige instructie

Waarom je dit gaat doen 

Wat je gaat doen

Hoe je het aanpakt

Waar je hulp kunt vragen

Tijd; 
Hoeveel tijd je krijgt

Uitkomst;
Wat we ermee gaan doen

Klaar?
Wat kun je dan gaan doen?



Model volledige instructie

Waarom je dit gaat doen 

Wat je gaat doen

Hoe je het aanpakt

Waar je hulp kunt vragen

Tijd; 
Hoeveel tijd je krijgt

Uitkomst;
Wat we ermee gaan doen

Klaar?
Wat kun je dan gaan doen?



Filmbeelden les 2 

We gaan zo kijken naar andere les waarin 
gedifferentieerd wordt.

Vul de Volledige Instructie in voor de drie 
groepen vanaf dit moment.
Op basis waarvan worden keuzes gemaakt?
Kan dit ook in een lokaal in een busopstelling?



Filmbeelden uit de praktijk: les 2



Groep 1 Groep 2 Groep 3

Waarom we dit  
doen

Wat je gaat doen 

Hoe je het aanpakt

Waar je hulp kunt 
vragen

Tijd; hoeveel tijd je 
krijgt

Uitkomst; wat we 
ermee gaan doen

Klaar?
wat kun je dan gaan 
doen?



Tips and trics voor organisatie ‘zelfstandig 
werken’

Zorg voor: 
Voorspelbaarheid
Uitgestelde aandacht
Systematische aandacht

Geef steeds een eindtijd van de werkperiode aan 
(kloktijd)



Voorspelbaarheid: werken  met de ‘Z’

Werkregels zelfstandig werken
Wanneer de Z op het bord staat gelden de volgende werkregels:

Zs = Je werkt in stilte.
Zf = Je mag fluisteren.

1 Geen vinger opsteken.
2 De docent komt langs.
3 Je bent altijd aan het werk.
4 Je weet wat je moet doen als je niet verder kunt.
5 Je blijft op je plaats.

Zw = Je mag van je plaats om materiaal te pakken.



Uitgestelde aandacht: rondes lopen

Loop vaste rondes:
Vertel van tevoren hoe je de rondes gaat lopen
1e korte ronde (startronde): is iedereen aan het werk?
Daarna vaste rondes: zorg dat je iedereen gezien hebt. 
Geef alleen antwoord op korte vragen en inventariseer de 
‘grotere vragen’ die je later in een aparte instructiegroep 
uitlegt

Wees consequent: verwijs indien nodig steeds naar de regels



Tips bij de voorbereiding van je les

• Stel vast welke opdrachten iedereen kan en moet 
afhebben in de les (lestaak) en wat af moet zijn voor 
de volgende les (thuistaak)

• Bedenk een verdiepende, uitdagende  (spons-) 
opdracht voor de snellere leerlingen (liever in plaats 
van dan erbij ….) 

• Denk na over de groepssamenstelling
• Maak een ‘Volledige Instructie’
• Stel vast hoe je leerlingen kan helpen de hulp  uit te 

stellen




