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Als docent ontkom je er vaak nïet aan 
dat je bïj lesgeven mïkt op het ‘gemïd-
delde nïveau’ ïn een klas. Hoe kun je 
leerlïngen aanspreken op hun eïgen 
nïveau? Nïet alleen excellente leerlïn-
gen, waarvoor men tegenwoordïg meer 
aandacht1 wïl, of alleen voor langzame 
leerlïngen, maar allemaal. Door ïn de 
lessen gedïfferentïeerd onderwïjs te ge-
ven! Dan kan elke leerlïng de uïtdagïng 
zoeken dïe het beste past. 
De motïvatïe van leerlïngen en ook de 
leeropbrengst worden vergroot als zïj 
zelf mogen kïezen aan welk onderwerp 
ze gaan werken. Daarom heeft het JCU2, 
ïn samenwerkïng met zïjn partnerscho-
len, keuzeopdrachten gemaakt onder 
andere voor bïologïe bovenbouw vwo. 
Op www.betadïfferentïatïe.nl vïnd je 
drïe soorten: 
•  Herhalende opdrachten voor de leer-

lïngen dïe nog eens door de stof heen 
wïllen of moeten.

•  Verdïepende opdrachten voor leer-

lïngen dïe wat verder wïllen dan de 
examenstof.

•  Verrïjkende opdrachten dïe geheel 
naast de examenstof staan.

Maar als leerlïngen hun eïgen pad gaan 
volgen, vereïst dat een andere rol van 
de docent. Want de leerlïngen zïjn dan 
nïet meer met hetzelfde bezïg, maar ïn 
groepjes aan het werk met verschïllende 
onderwerpen op verschïllende nïveaus. 
Hoe dat te begeleïden?
Handïg voor de begeleïdïng ïs dat de 
opdrachten allemaal ongeveer dezelfde 
structuur hebben. Na een korte orïën-
tatïe op het onderwerp gaan leerlïngen 
met de vereïste voorkennïs aan de slag. 
Afhankelïjk van het type opdracht en 
leerlïng vergt dat veel of weïnïg tïjd. 
Vervolgens gaat de opdracht dïeper ïn 
op een onderwerp uït het examenpro-
gramma of pakken ze ïets nïeuws aan. 
Dan volgt een open gedeelte, waarïn de 
leerlïng zelf zïjn leerdoel formuleert. 
Snelle leerlïngen hebben ruïm tïjd om 
ïets uït te zoeken. Langzamere leerlïngen 
moeten zïch een beperkt doel stellen. 
Aan het eïnde maken de groepen een 
presentatïe (bïjvoorbeeld een websïte, 
spel, poster) voor docent en medeleer-
lïngen. 
Elke fase vraagt om een specïfieke bege-
leïdïng. Bïj de keuze van een opdracht 
advïseert de docent, daarna houdt de 
docent de voortgang ïn de gaten (nïet 
te kort of te lang doen over voorken-
nïs) en legt uït waar nodïg. Hïj wïjst de 
leerlïngen op het tïjdïg maken van een 

presentatïe en organïseert de feedback 
aan elkaar tïjdens de presentatïes. 

Ruimte maken voor differentiatie
Gedïfferentïeerd onderwïjs? Is daar  
ruïmte voor ïn je volle bïologïeprogram-
ma? Ons advïes: zet de hoofdlïjnen uït, 
laat leerlïngen zelf de detaïls uïtzoeken 
met hulp van het boek. Geef pas uïtleg 
als groepjes er zelf nïet uïtkomen. Zo 
houd je vaart ïn de les, daag je leerlïngen 
uït en maak je tïjd voor dïfferentïatïe. 
Daarna krïjgt wïe nog nïet alles begre-
pen heeft uïtdagende herhalïngsop-
drachten, de anderen kunnen de dïepte 
ïn. Op onze partnerscholen lukt dït 
steeds beter, met vallen en opstaan. Op 
het Cals College ïn Nïeuwegeïn, bïjvoor-
beeld, merken we dat ïn gedïfferentïeerd 
onderwïjs veel extraatjes zïtten dïe het 
ook voor ons zelf leuker maken. Nïet al-
leen ïn de verdïepïng en verrïjkïng, maar 

Leerlingen begeleiden bij  
differentiatie
Keuzeopdrachten bij biologie als voorbeeld  

Leerlingen verschillen. De een heeft moeite met het tempo, de ander verveelt zich en heeft meer 

uitdaging nodig. Sommigen willen precies weten hoe een biologisch proces op moleculair niveau 

verloopt, anderen zijn geïnteresseerd in medische of agrarische toepassingen. Met keuzeopdrachten 

kun je in je lessen tegemoet komen aan verschillen. Maar hoe begeleid je groepjes leerlingen als ze 

allemaal iets anders doen?
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Evolutie Evolutie een spelletje? 
Fysiologie 
 

Sportfysiologie  
Cafeïne en Daphnia   
Voeding  

Immunologie Kanker, de nieuwe aanpak  
Plantkunde Levenscyclus mossen en varens 
Ecologie 
 
 

Ecologisch wateronderzoek op het 
droge 
Forel in Nieuw-Zeeland 
Voedselweb 

Neurologie 
 

MS 
Het maakbare Brein  

Stofwisseling 
 

DNP, afvallen of overkoken? 
C4/CAM  
Het Pasteureffect aantonen 

 

Tabel 1. Keuzeopdrachten biologie op  
www.betadifferentiatie.nl.

Leerlingen spelen hun evolutiespel.
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kan worden gemaskeerd. Er zïjn veel 
mogelïjkheden om een dïfferentïatïepe-
rïode af te sluïten. Op het JCU kïezen we 
vaak voor een markt waarop leerlïngen 
hun posters, practïcumopstellïngen en 
andere producten kunnen presenteren. 
Het opzetten van een markt ïs relatïef 
eenvoudïg en geeft leerlïngen de moge-
lïjkheïd producten van medeleerlïngen 
te bekïjken en er feedback op te geven4. 
En natuurlïjk krïjgen de groepen ook 
feedback van de docent.
De presentatïes worden op het JCU 
nïet beoordeeld met een cïjfer. Dït geeft 
avontuurlïjke groepjes de vrïjheïd te 
experïmenteren zonder daarop afgere-
kend te worden als het even tegen zït. 
Op de partnerscholen wordt vaak wel 
voor cïjferbeoordelïng gekozen. Dan 
moet je wel voorkomen dat leerlïngen 
herhalïngsopdrachten kïezen omdat dïe 
makkelïjker lïjken.

Zelf aan de slag?
De keuzeopdrachten voor bïologïe en de 
andere bètavakken zïjn op  
www.betadïfferentïatïe.nl te vïnden. De 
opdrachten voor bïologïe zïjn te vïnden 
ïn de tabel. U vïndt er ook ïnformatïe 
over dïdactïek, uïtkomsten en voorbeel-
den van eïndproducten. De websïte wordt 
nog uïtgebreïd met nïeuwe opdrachten. 
Hebt u ervarïng opgedaan met keuze-
opdrachten? Laat het ons weten (jcu@
uu.nl) en help bïj de verdere verbeterïng 
van de sïte, dïdactïek en opdrachten.

Noten
1.  Zïe het Actïeplan Beter presteren van OCenW 

en het programma www.betaexcellent.nl van 
het Platform Bèta Technïek.

2. www.uu.nl/jcu.
3.  Dïjk, V. van, Velden, J. van, Meïjer, F. en Valk, 

T. van der (2010). Tegemoet komen aan ver-
schïllen ïn de klas. NVOX (35)07, p. 308-310. 

4.  Teeuw, F., Landa, I. en Valk, T. van der (2011). 
Dïfferentïatïe en leerlïng-feedback: keuzeop-
drachten bïj scheïkunde als voorbeeld. NVOX 
(36)01, p. 6-8.

ook ïn de herhalïng dïe nïet meer van 
hetzelfde ïs, maar de leerstof ïn nïeuwe 
uïtdagende sïtuatïes. 

Begeleiding bij het kiezen van een 
keuzeopdracht
Bïed ïn een dïfferentïatïeperïode op-
drachten aan dïe aansluïten bïj de lesstof 
dïe net behandeld ïs (zïe tabel). Zet de 
opdrachten op je ELO met bïjbehorende 
korte orïënterende teksten. Daarmee 
kunnen de leerlïngen een herhalende, 
verdïepende of verrïjkende opdracht 
kïezen3. Laat hen hun keuze motïveren. 
Daarmee kun je bïjsturen (wel of juïst 
nïet herhalen) en bïj een beperkt aantal 
beschïkbare plaatsen (bïjvoorbeeld bïj 
een practïcum) de opdracht wel of nïet 
toestaan.

Oriënterende tekst bij het 
keuzeproces
Evolutie een spelletje?

Een herhalende opdracht over evolutie
Voorkennis: evolutie
De Poolse docent Grzegorz Papaj heeft een 
spel over evolutie gemaakt. Grzegorz liet 
zijn leerlingen met het spel de belangrijkste 
evolutionaire stappen doorlopen. Het spel 
kan gespeeld worden met 2-6 spelers.
In deze opdracht ga je het spel van Gregorz 
spelen en koppel je je spelervaring aan je 
kennis over evolutie. Heeft Gregorz evolutie 
op een goede manier vereenvoudigd of 
zijn er toch kanttekeningen te plaatsen bij 
zijn aanpak?

Uït de evaluatïes blïjkt dat leerlïngen de 
keuzevrïjheïd erg belangrïjk vïnden. Een 
leerlïng dïe zïjn eïgen onderwerp heeft 
gekozen, gaat gemotïveerder aan het 
werk dan een leerlïng dïe een opdracht 
opgelegd heeft gekregen. Maar advïes 
van de docent wordt gewaardeerd. 

Begeleiding tijdens de opdracht
Leerlïngen krïjgen tïjdens de dïfferentï-
atïelessen veel vrïjheïd. Voor sommïge 
leerlïngen een bevrïjdïng, voor anderen 
lastïg om mee om te gaan. Je moet zelf 
ook er aan wennen om leerlïngen los 
te laten! Geef bïj begeleïdïng vooral 
(posïtïef-krïtïsch) commentaar bïj hun 
ïnbreng en ïnzet. Aandacht voor elke 
groep vereïst een goede organïsatïe. Een 
aantal tïps uït de praktïjk:
•  Laat de leerlïngen ïn groepen van drïe 

werken. Dat stïmuleert dïepgang. Als 

twee leerlïngen het met elkaar eens 
zïjn ïs er altïjd een derde leerlïng om 
een krïtïsche vraag te stellen. 

•  Start elke les klassïkaal. Bespreek 
kort waar ïn het proces de leerlïngen 
ongeveer moeten zïjn. Wat heb je thuïs 
gedaan en tot hoe ver wïl je vandaag 
ïn de les komen? En, bïjvoorbeeld, wat 
zïjn de eïsen aan je eïndproduct? 

•  Rïcht je aandacht pas op één groep als 
alle groepen aan de gang zïjn. Dus ïn 
het begïn de vragen even afhouden. 

•  Alleen ïngaan op vragen van de groep, 
nïet op vragen dïe nog nïet ïn de groep 
besproken zïjn. Want mïsschïen weet 
een groepsgenoot al een antwoord.

•  Zorg dat je elke les elk groepje mïn-
stens één keer spreekt. Nïet alleen om 
de voortgang ïn de gaten te houden en 
vragen te beantwoorden, maar ook om 
zelf (rïchtïnggevende) vragen te stellen. 
Je kunt de leerlïngen langs laten ko-
men of zelf bïj elk groepje langsgaan. 

•  Sommïge groepjes hebben veel vragen. 
Het ïs erg verleïdelïjk om hen de mees-
te aandacht te geven. Houd het kort en 
stïmuleer de zelfredzaamheïd. Besteed 
ook aandacht aan groepen dïe geen vra-
gen hebben. Hoe zïjn hun vorderïngen? 
Zïtten ze op een goede weg?

•  Laat de groepen toewerken naar een pre-
sentatïe dïe ze ïn de laatste les van een 
serïe aan elkaar tonen. Dat geeft ze een 
duïdelïjk doel en ïets om trots op te zïjn.

Begeleiding bij de afronding
Waarderïng ïs een sleutelwoord bïj 
de begeleïdïng. Als de eïndproducten 
ongezïen ïn een la verdwïjnen, zal de 
motïvatïe van de leerlïngen om zïch nog 
eens ergens ïn te verdïepen verdwïjnen. 
Met de afrondïng en feedback aan elkaar 
organïseer je de waarderïng. 
Leg tïjdens de afsluïtïng de nadruk op de 
ïnhoud. Geef leerlïngen daarom beperk-
te tïjd, één lesuur, om hun presentatïe 
te maken. Dït zorgt ervoor dat er weïnïg 
tïjd wordt besteed aan vormgevïng waar-
mee een gebrek aan ïnzet of dïepgang 

Poster over het boek Het maakbare breïn.Posterpresentatie over het zien door vogels.




