
Basiscursus Differentiëren in je les 

• Inleiding 

Recht doen aan de verschillen van jouw leerlingen binnen de muren van het lokaal. Dat is wat je in deze training 
gaat leren. In deze training krijg je praktische handvaten aangereikt om binnen je les te differentiëren op niveau, 
tempo en variatie om zo meer te halen uit je leerlingen maar ook uit je les en jezelf. 
De training is uiterst praktisch opgezet. We gaan stap voor stap, aan de hand van een eigen, door jou gekozen 
klas, aan de slag met tempo- en niveau differentiatie. Hierbij gebruiken we de leerprestaties van de leerlingen, 
observaties van hun gedrag en eventuele andere informatie die je tot je beschikking hebt. 
De volgende onderwerpen komen in de training aan bod: 
- Wat is differentiatie en wat kan en wil ik ermee? 
- De verschillende mogelijkheden om te differentiëren 
- Onderwijsbehoeften van leerlingen 
- Differentiëren met getalenteerde leerlingen 
- Meer- en hoogbegaafdheid 
- Differentiatie en de mogelijkheden met ICT 
Er is tijdens de training volop ruimte om eigen ervaringen te delen en te werken aan aan het maken van lessen. 
Ook is er de mogelijkheid van een lesbezoek door de trainer of het nabespreken van een zelf opgenomen (deel 
van je) les buiten de training om. 

• Intake 

Voorafgaande aan de start van de training ontvangen de deelnemers een aantal vragen via de mail om de 
leervraag, expertise en ervaring met de trainer(s) te delen.  

• Aanbod 

Bijeenkomst 1. Thema: Wat is differentiatie en wat doe ik eigenlijk al? 

• Wat is differentiatie? 

• Differentiatie zonder chaos in de les 

• Een eerste vingeroefening aan de hand van de leerprestaties van je leerlingen en klas. 
Bijeenkomst 2. Thema: Het zien van de verschillende onderwijsbehoeften bij je leerlingen 

• Differentieren in tempo  

• Het herkennen van de leerlingen die jouw vak lastig vinden 

• Signaleren van onderwijsbehoeften bij leerlingen; wat heeft hij nodig om tot leren te komen? 
Bijeenkomst 3. Thema; Snellopers, talenten en meerbegaafden 

• Differentieren in variatie 

• Het herkennen van talent in je klas 

• Meer- en hoogbegaafden 

• Onderpresteerders 
Bijeenkomst 4. Thema: differentiatie en ICT 

• ICT en differentiatie binnen je les 

• ICT en differentiatie buiten de lestijd 
De deelnemers ontvangen een (digitale) reader. 



• Niveau training 

HBO+ niveau 

• Lengte 

4 dagdelen, 2 dagen of 1 dag en 2 dagdelen. 

• Doelstellingen 
- de deelnemers hebben kennis over verschillende vormen van differentiatie; 
- de deelnemers hebben kennis over wat differentiatie is en wat ze ermee kunnen; 
- de deelnemers hebben inzicht in hoe zij zelf willen differentiëren in hun les; 
- de deelnemers hebben kennis en vaardigheden over de onderwijsbehoeften van hun leerlingen en hoe ze 

daarop in kunnen spelen tijdens hun les; 
- de deelnemers hebben kennis over getalenteerde leerlingen, meer- en hoogbegaafde leerlingen; 
- de deelnemers hebben basisvaardigheden om in de klas te kunnen differentiëren. 

• Doelgroep 
Docenten onderbouw en bovenbouw 

• Aanvangsniveau 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij in hun werk op HBO niveau acteren. 

• Studielast 

24 uur 

• Groepsgrootte 

Minimaal 4 en maximaal 20 deelnemers


