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0. STARTER 



Op een rij:  3 keer 

• Ieder krijgt een kaartje. 

 

• Zoek je buren (getalgrootte). 

– Maak ook even kennis 
 

• Vorm een rij van klein naar groot 

 

 

 



Reflectie 

• Is het iets voor je deelnemers?  Waarom? 
 

• Zie je differentiatiemogelijkheden? Welke? 
 

 



1. KENNISMAKING 



Kennismaking 

• Malika Amari 

• Hilleke Andel  

• Mirjam Bos 

• Jaccoline Faasse  

• Laila Hannati  

• Perry van den Heuvel 

• Peter Lagendijk  

• René Rieffe 

• Pieter Willers  

 



Programma cursus 

• 19 mei – introductie, lesopzet en starters 
(getallen) 

• 2 juni –  beginniveau, minimumdoelen en 
verlengde instructie, handelingsmodel 
(meten) 

• 16 juni – trajecten in de methode, leerlijnen 
(verhoudingen/procenten) 

• 30 juni – lesmodel en differentiatie, terugblik 

 



http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/albeda/2015_differentiatie/ 
 

http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/albeda/2015_differentiatie/
http://www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/albeda/2015_differentiatie/


Programma vandaag 

• Starter 

• Kennismaking 

• Wat is differentiatie? 

• Lesopzet (kort) 

• Varieren met korte werkvormen in het domein 
getallen 

• Huiswerk en vooruitblik 



3. DIFFERENTIATIE 
 



Waar denk je aan bij 
differentiatie? 

http://differentiatiealbeda.presenterswall.nl/  

http://differentiatiealbeda.presenterswall.nl/
http://differentiatiealbeda.presenterswall.nl/


Inventarisatie - woordweb 

 



BEETJE THEORIE 



Waarom? 

 “Differentiatie is een georganiseerde maar 
flexibele manier om pro-actief het onderwijs 
(lesgeven en leren) aan te passen, om in te 
spelen op waar leerlingen zijn, en ze te helpen 
maximaal te groeien”  
 
(Tomlinson, 1999)  



Georganiseerde differentiatie 

• Via het ’rooster’/de organisatie - extern 
– Parallel uur met homogene groepen 

– Niet elke deelnemer evenveel ‘les’ etc. 

– Regelmatig anders groeperen 

 

• Binnen de klas/groep - intern 
– Niveau en tempodifferentiatie – voortgezet onderwijs 

– Homogene  niveaugroepjes in klas (of heterogeen) 

– Klassengesprek daarna gedifferentieerd zelfstandig evt 
verlengde instructie (basisonderwijs) 

 



Reviewstudie 

 

 



Prof. Dr. Roel Bosker (gion, rug) 

“Pas als de manier van groeperen, het 
onderwijsaanbod, de instructie, het 
toetsgebruik en de feedback op elkaar zijn 
afgestemd in een bredere onderwijsaanpak 
komt differentiatie leerlingen ten goede.” 





Klassikaal 

7 x 8 = 56 

70 x 8 =      

7 x 64 =      

17 x 81 =       

7 x 32 =     

70 x 80 =      

7 x 16 =      

17 x 8 =     75 x 80 =      

14 x 8 =      

7 x 88 =      

77 x 8 =      

7 x 80 =      

zOEFi, blok 1, week 2, dag 4: Relaties tussen vermenigvuldigingen 



Reflectie 

• Is het iets voor je deelnemers?  Waarom? 
 

• Zie je differentiatiemogelijkheden? Welke? 
 

 



KNELPUNTEN, SUCCESSEN EN 
VRAGEN 

Eigen ervaringen 



In groepjes (2 of 3-tallen) 

 

Met betrekking tot differentiatie: 

– Wat gaat goed ? 

– Wat vind je lastig? 

– Wat wil je leren? 

 

 



inventarisatie 

 



LESMODEL(LEN) 



Wissel uit: 

Wat is de standaardopbouw van een 
rekenles? 

Wat doe jij? Wat doen de deelnemers? 



Afsluiting les 

Zelfstandige verwerking 
 +  ronde 





Opbouw van een instructieles 

Startactiviteit (5 minuten) 

Interactieve instructie (15 minuten) 

Introductie van de opgaven (5 minuten) 

Zelfstandig werken 

(grote groep)  

(30 minuten) 

Verlengde instructie 

(kleine groep) 

(10 minuten) 

Zelfstandig werken  

(20 minuten) 

Gezamenlijke afsluiting (5 minuten) 



 



Reflectie 

• Is het iets voor je deelnemers?  Waarom? 
 

• Zie je differentiatiemogelijkheden? Welke? 
 

 



STARTERS/WERKVORMEN 
GETALLEN 

startactiviteit 



Potje 1000 

 

 

H T E 



Reflectie 

• Is het iets voor je deelnemers?  Waarom? 
 

• Zie je differentiatiemogelijkheden? Welke? 
 

 



Maak vier verschillende opgaven  

met uitkomst 36 

 

+ 

- 

x 

: 
 

 

 



Reflectie 

• Is het iets voor je deelnemers?  Waarom? 
 

• Zie je differentiatiemogelijkheden? Welke? 
 

 



Starters getallen 

• Eigen start met ‘kaartjes op een rij’ 

• Tafelweb – klassikaal 

• Breukenblad  - individueel + samen 

• Potje 1000 – individueel of samen 

 

 

• Welke kenmerken?  

• Hoe rekening houden met verschillen? 



Inventarisatie 

 



Kenmerken goede starters 

• Motiverend -> actief, speels 
– ook kan: actualiteit, beroep, ….. 

• Onderwerp -> past bij doel i.c. onderhoud 
getallen 
–  ook kan: opstap voor onderwerp les, oefeningen 

laten aansluiten,… 

• Differentierend -> lage drempel, diverse niveaus 
– Ook kan: niveauvaststelling, uitbouwmogelijkheden, 

uitleg erbij 



Huiswerk 

Probeer een korte activiteit uit het domein getallen uit. 

Doe dit als starter of afsluiter van de les. 

 

Leg ervaringen vast (vesrlagjes): 

- Hoe differentieer jij (in aanbod, beurten, vragen, …)?  

- Welke verschillen tussen deelnemers worden zichtbaar  

- Hoe kun je inspelen op die verschillen? 

 



Hoe lost u dit zelf op? 

• 2003 – 1989 

 

• 16 x 30 

 

• 25,4 + 3,56 

 

• 3 : 1/5 

 

 


