De appels vallen nog steeds niet ver van de boom…..
Opvattingen van leraren: hoe werken ze door in de
differentiatie-aanpakken in de praktijk?
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Gelijke kansen
• De prestaties van een leerling zijn toe te schrijven aan aanleg en inzet
en niet aan het opleidingsniveau, het beroep, het inkomen of de kleur
van de ouders.

Meerdere oorzaken van ongelijke kansen
Zoals:
• Lager schooladvies aan leerlingen van laagopgeleide ouders (ondanks
dezelfde prestaties)
• Lagere ambities van laagopgeleide ouders
• Minder ondersteuning van huis uit
• Lagere verwachtingen van leraren
• Differentiatie in de klas

Risico’s van differentiatie in de klas
1. Vaststellen van onderwijsniveau en leerbehoefte
Ongelijke kansen kunnen ontstaan door gedifferentieerd leraargedrag
Onjuiste inschatting

Verschil in
onderwijsaanbod

Verschil in leerkans

Leraarverwachtingen over individuele leerlingen in de klas
en de klas in het geheel (eerdere prestaties, sociale klasse,
diagnostisch label etc.)
2. Bedoelde of onbedoelde effecten van differentiatie door
de manier waarop differentiatie wordt toegepast.

Verschil in
leerprestatie

Convergente of divergente effecten?

Gelijke kansen

Talent-optimalisatie

Onderzoeksvragen deelstudie 1
• Wat zijn de opvattingen van leerkrachten over differentiatie?
• Gebruiken leerkrachten die verschillende opvattingen hebben over
differentiatie andere differentiatiestrategieën in de klas?
Doel:
1. factoren onderzoeken die bijdragen aan kansenongelijkheid
2. Input voor interventies
3. Bijdrage aan reflectie en bewustwording

Differentiatie opvattingen

Differentiatiepraktijken

Divergent
1. Iedereen evenveel begeleiding
2. Iedereen eigen tempo
3. Groeperen is goed voor zelfvertrouwen
4. Verschillen tussen leerlingen groter
5. Homogeen is effectiever dan
heterogeen

Divergent
1. Niveaugroepen per jaarklas
2. Niveaugroepen jaarklas overstijgend
3. Voor iedere leerling een eigen
leerroute
4. Digitale adaptieve software
programma’s

Convergent
6. Verschillen tussen leerlingen niet te groot
7. Leren van elkaar
8. Tempo van de groep
9. Specifieke leerlingen meer begeleiding
10. Homogeen groeperen is stigmatiserend

Convergent
5. Verlengde instructie
6. Heterogeen groeperen

Differentiatie
dilemma

Voorbeelden van stellingen
Ik vind dat leerlingen die van huis uit minder ondersteuning krijgen,
meer begeleiding en ondersteuning moeten krijgen op school dan de
andere leerlingen.
Ik vind dat het verdelen van leerlingen over groepjes van gelijk niveau
stimulerend is voor hun zelfvertrouwen.

Analyse opvattingen en differentiatiepraktijken
Confirmerende factoranalyse over de 10 differentiatie opvattingen leverde niet de verwachte twee
factoren (convergent en divergent)
Pearson correlation uitgevoerd over de 10 stellingen.
1. Negatief verband tussen stelling 4 en 6 (r = -.32, p < .001)
• Verschillen tussen leerlingen groter versus verschillen tussen leerlingen niet te groot
Leeruitkomstendilemma
2. Negatief verband tussen stelling 1 en 9 (r = -.37, p < .001)
• Iedereen evenveel begeleiding versus specifieke leerlingen meer begeleiding
Ondersteuningsdilemma
3. Negatief verband tussen stelling 3 en 10 (r = -.32, p < .001).
• Groeperen is goed voor zelfvertrouwen versus homogeen groeperen is stigmatiserend
Groeperingsdilemma

Differentiatie opvattingen (N=294)

Differentiatiepraktijken (N=294)
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Frequente
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1. Niveaugroepen per
jaarklas

222

2. Niveaugroepen
jaarklas overstijgend*

72

3. Voor iedere leerling
een eigen leerroute*

33

4. Digitale adaptieve
software
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5. Verlengde instructie

247

6. Heterogeen
groeperen**
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*Hogere score
op
leeruitkomsten
dilemma bij
leerkrachten die
vaak
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toepassen

**Lagere score
op het
groeperingsdilemma bij
leerkrachten die
vaak
differentiatiestrategie 6
toepassen

Drie belangrijkste conclusies
1. Het differentiatiedilemma is complex met meer lagen. Het bestaat
niet uit 1 dilemma maar uit drie dilemma’s.
2. Gemiddeld neigen de opvattingen van leerkrachten over
differentiatie meer richting divergerende differentiatie dan
convergente differentiatie.
3. Er lijkt weinig relatie te zijn tussen differentiatie opvattingen en
differentiatiepraktijken.

Ja, ja. Dat vind ik moeilijk. Het klopt ook
natuurlijk. Het is ook met de betere leerlingen,
die laat je ook vaker meer hun gang gaan, terwijl
je die ook vooruit wil helpen en die hebben
eigenlijk ook heel veel instructie nodig, want die
zijn vaak wel slim, maar kunnen vaak moeilijk
leren. Ik vind dat wel moeilijk. Moeilijk om te
zeggen.
Ja, het is lastig, want je
merkt dat kinderen die
minder mee hebben
gekregen meer uitlegbehoevend zijn, maar dat
maakt dat een kind die aan
de boven- of middengrens zit
dat niet kan ontvangen,
omdat zijn ontwikkeling dan
stagneert.

Het is moeilijk, maar ik vind dat elk kind
evenveel ondersteuning verdient om
aan zijn of haar leerdoelen te gaan
werken. Dat is wel heel erg lastig in een
klas met zesentwintig.

Kansengelijkheid vraagt om het maken
van bewuste keuzes voor
differentiatiestrategieën die bijdragen
aan gelijke kansen voor álle leerlingen.

Wat hebben leerkrachten en scholen nodig om deze bewuste
keuzes te kunnen maken?
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