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2.2. Een kader uit de praktijk en wetenschap  
2.2.1. Diversiteit en differentiatie  

Zoals reeds beschreven in de inleiding is steeds meer aandacht voor diversiteit in het 

onderwijs. Onder diversiteit wordt verscheidenheid, variatie, verschillen of 

‘soortenrijkdom’ verstaan (Encyclo.nl, z.j.). In het onderwijs gaat het om verschillen 

tussen leerlingen. Iedere leerling is uniek, op tal van kenmerken verschillen 

leerlingen van elkaar, bijvoorbeeld wat betreft hun motivatie, interesses, sociaal-

culturele achtergrond, intelligentie, leerstijl en metacognitieve vaardigheden. Op 

basis van al deze verschillende kenmerken van leerlingen kan gedifferentieerd 

worden. Differentiatie wordt door Tomlinson en collega’s (2003) gedefinieerd als: 

‘Een onderwijsaanpak waarbij leraren proactief de inhoud, didactiek, materialen, 

leeractiviteiten en gevraagde producten zodanig aanpassen dat ze tegemoet komen 

aan verschillende behoeften van individuele leerlingen om leermogelijkheden voor 

iedere leerling te maximaliseren.’  

Vaak gaat het om niveaudifferentiatie, gebaseerd op het cognitieve niveau of de 

leerprestaties van leerlingen. Een veel gemaakt onderscheid hierin is het 

onderscheid in convergente en divergente differentiatie (Condron, 2008; Denessen & 

Douglas, 2015; Deunk et al., 2015). Bij convergente differentiatie worden voor alle 

leerlingen gelijke doelen nagestreefd en is het onderwijs erop gericht dat alle 

leerlingen deze doelen behalen. Praktisch betekent dit dat leerlingen die minder goed 

meekomen en/of langzamer leren meer tijd en ondersteuning krijgen om deze doelen 

te behalen dan de leerlingen die minder ondersteuning nodig hebben. De verschillen 

in leeruitkomsten zullen door deze vorm van differentiatie kleiner worden. Nadelen 

van convergente differentiatie zijn het ‘remmen’ van leerlingen die minder 

ondersteuning nodig hebben en sneller leren en daarnaast zijn de verschillen in 

cognitief niveau tussen leerlingen erg zichtbaar. Bij divergente differentiatie zijn de 

uitkomsten van het onderwijs afhankelijk van het beginniveau en de snelheid van 

werken van de leerling. Een veelgebruikte aanpak van divergente differentiatie is het 

werken in niveaugroepen. 
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De leerdoelen, de leeractiviteiten en/of de criteria worden afgestemd op deze 

verschillende niveaus. Leerlingen krijgen op deze manier onderwijs meer op maat. 

Door deze aanpak worden de verschillen tussen leerlingen nog groter, omdat de 

leerlingen die met een hoger beginniveau starten over het algemeen sneller leren 

dan leerlingen met een lager beginniveau.  

Leraren kunnen ook differentiëren door de gekozen groeperingsvorm. Leerlingen 

kunnen in homogene groepjes van leerlingen die op een vergelijkbaar niveau 

functioneren samenwerken. Er kunnen ook heterogene groepjes van leerlingen met 

verschillende niveaus gevormd worden. Ook deze keuze heeft verschillende effecten 

voor verschillende leerlingen; leerlingen die gemiddeld of lager dan gemiddeld 

presteren hebben baat bij het werken in heterogene groepjes. Leerlingen die hoger 

presteren dan gemiddeld leren juist meer als zij samenwerken in homogene groepjes 

(Doolaard & Oudbier, 2010). Er kan ook gedifferentieerd worden naar andere 

kenmerken, bijvoorbeeld naar de voorkennis, snelheid van werken, interesses en 

hobby’s, motivatie en ambities, naar werkhouding en zelfstandigheid en naar 

leerstijlen en leerstrategieën. Een van de manieren om hierbij aan te sluiten is om 

leerlingen waar mogelijk keuzevrijheid te geven, binnen de kaders van de leerdoelen 

(Van den Bergh & Ros, 2015). Hiervoor worden er in steeds meer scholen 

gesprekken met individuele leerlingen gevoerd om leerlingen een stem te geven bij 

hun eigen leer- en ontwikkelproces. Dit wordt ook wel ‘voicing’ genoemd (den Otter, 

2015).  

De keuze voor een differentiatievorm is afhankelijk van de visie en het 

onderwijsconcept van de school en wordt vaak gestuurd door de methodes die 

worden gebruikt en door de toetsen en examens die leerlingen moeten maken. 

Binnen het klassikale leerstofjaarklassensysteem is het erg moeilijk om een optimale 

leercontext voor alle leerlingen te realiseren, omdat hierin de leerstof centraal staat. 

Door de toegenomen diversiteit en aandacht voor diversiteit staat dit systeem dan 

ook onder druk. Dit wordt versterkt door de ontwikkelingen in onze samenleving, 

waarin nieuwe kennis continu beschikbaar komt. De Sociaal Economische Raad 

(SER) heeft in dialoog met het werkveld een verkenning uitgevoerd over het leren in 

de toekomst (2015a). Een belangrijke conclusie van deze verkenning is dat 

leerlingen voor een goede voorbereiding op de toekomst in alle onderwijssectoren 

moeten leren om flexibel, wendbaar en weerbaar te kunnen omgaan met 

ontwikkelingen. Dat betekent dat het aanleren van 21e-eeuwse vaardigheden als 
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kritisch leren denken, samenwerken, probleem oplossen en creativiteit van groot 

belang zijn, naast vakken als taal en rekenen (zie bijv. Voogt & Roblin, 2010). De 

SER adviseert hierbij om het leren aantrekkelijk te maken voor alle leerlingen door 

aansluiting te zoeken bij individuele leerstijlen. Hierbij moet er meer oog en 

waardering zijn voor individuele leerlingen, bijvoorbeeld voor leerlingen die vooral 

leren door te doen (2015b). Deze en andere adviezen zijn verder opgepakt door het 

Platform Onderwijs2032 bij de ontwikkeling van een voorstel voor een herzien 

curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs.  

Scholen zijn zoekende naar organisatievormen om de nieuwe onderwijsinhouden 

aan te bieden op een gedifferentieerde wijze. Voorbeelden zijn het probleemgestuurd 

leren of onderzoekend leren, of het werken aan vakoverstijgende thema’s of 

projecten. Soms gebeurt dit in jaargroep overstijgende units of in ateliers. Van leraren 

wordt hierbij steeds meer een coachende rol gevraagd, waarin veel aandacht is voor 

de ontwikkeling van metacognitieve vaardigheden en samenwerkingsvaardigheden 

van leerlingen. Deze rol is voor veel leraren uitdagend. Zij ervaren tegelijkertijd 

moeilijkheden op het gebied van klassenmanagement, het vinden van een balans 

tussen sturen en begeleiden en bij het doelgericht begeleiden van leerlingen (Van 

den Bergh, Ros, & Beijaard, 2013a; 2013b; Vloet, 2015). 

 

2.2.2. Kansenongelijkheid en verwachtingsvorming  

Dit gebeurt bijvoorbeeld als de leerlingen die in de laagste niveaugroepen worden 

ingedeeld relatief vaker uit risicogroepen en lagere sociale milieus komen. De 

Inspectie van het Onderwijs (2016; 2017) laat zien dat de afgelopen jaren de 

schoolloopbanen van leerlingen in toenemende mate afhankelijk zijn geworden van 

de sociaaleconomische achtergrond en het opleidingsniveau van hun ouders. 

Leerlingen met een vergelijkbare aanleg gaan naar hogere niveaus van voortgezet 

onderwijs naarmate hun ouders zelf hoger zijn opgeleid. Verwachtingsvorming door 

leraren speelt hierin een belangrijke rol; verwachtingen van de leraar zijn een sterke 

voorspeller van de leerprestaties van leerlingen. Leraren vormen verwachtingen van 

de toekomstige ontwikkeling van leerlingen en handelen daarnaar. Dit kan leiden tot 

onbewuste bestendiging van bepaald gedrag en daarmee bijdragen aan 

kansenongelijkheid.  

Leraren baseren hun verwachtingen onder andere op individuele leerlingkenmerken, 

zoals de eerdere prestaties, de werkhouding, motivatie en inzet van de leerling. Ook 
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achtergrondkenmerken van de leerling, zoals het beroep of het opleidingsniveau van 

de ouders, hebben invloed op de verwachtingsvorming. Daarnaast zijn de 

opvattingen, waarden en normen van de leraar als persoon bepalend. Opvattingen 

worden gezien als een filter waardoor de leraar kijkt naar de omgeving. Opvattingen 

hebben daardoor een sterke invloed op perceptie en vervolgens op het handelen 

(Pajares, 1992; Borko & Putnam, 1996). De invloed van verwachtingen van leraren 

op sociale ongelijkheid tussen leerlingen wordt al bestudeerd sinds Rosenthal en 

Jacobson hun controversiële studie ‘Pygmalion in the Classroom’ publiceerden in 

1968. Verwachtingen van leraren die onterecht laag zijn, zouden via selffulfilling 

prophecy effecten kunnen leiden tot lagere leerprestaties van de betreffende 

leerlingen. Meta-analyses hebben uitgewezen dat deze effecten van verwachtingen 

doorgaans zeer klein zijn en dat leraren over het algemeen accurate verwachtingen 

vormen van hun leerlingen (Jussim & Harber, 2005). Voor gestigmatiseerde groepen 

leerlingen, zoals leerlingen met een migratie achtergrond of leerlingen met specifieke 

leerbehoeften ligt dit echter anders. De verwachtingsvorming van leraren over deze 

groepen leerlingen kan (onbewust en onbedoeld) nadelig beïnvloed worden door 

stereotiepe opvattingen of door een bevooroordeelde houding, leidend tot minder 

motivatie en minder goede leerprestaties van de betreffende leerlingen (Van den 

Bergh et al., 2010; Hornstra et al., 2010).  

Uit interventiestudies blijkt dat er twee typen interventies zijn om dit probleem aan te 

pakken. Enerzijds interventies die gericht zijn op het creëren van hogere 

verwachtingen voor alle leerlingen en het reduceren van lage verwachtingen. ‘Hoge 

verwachtingsleraren’ geloven dat alle leerlingen uitdagende leeractiviteiten nodig 

hebben, dat alle leerlingen veel kunnen leren, dat vooral intrinsieke motivatie 

belangrijk is, dat alle leerlingen keuzevrijheid geboden moet worden en dat een 

goede sociale cohesie in de klas belangrijk is. Ook gaan zij constructieve relaties met 

de ouders van hun leerlingen aan (Rubie-Davies, Person, Sibley & Rosenthal, 2015). 

Het andere type interventiestudies is gericht op het reduceren van de effecten van 

lage verwachtingen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door leerlingen meer keuzevrijheid 

te bieden, bijvoorbeeld over de aanpak of keuze van activiteiten en/of materialen, of 

door leerlingen random beurten te geven en/of meer te variëren in werkvormen, 

groeperingsvormen en type opdrachten. Naast deze typen interventies is het 

belangrijk dat leraren reflecteren op de wijze waarop zij verwachtingen over 

leerlingen vormen en om kritisch te zijn wat betreft de geldigheid van deze 
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verwachtingen en van hun aannames. Dit vraagt van leraren een open en reflectief – 

onderzoekende houding (Jussim & Harber, 2005; Inspectie van het Onderwijs, 2015).  

 

2.2.3. Reflectief - onderzoekende houding  

Houdingsaspecten van leraren zijn essentieel bij het bieden van Passend Onderwijs. 

Een positieve houding ten aanzien van het lesgeven aan leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften komt onder meer tot uiting in het waarderen van verschillen 

tussen leerlingen, het onderkennen van talenten en het uitgaan van kansen in plaats 

van belemmeringen (De Bruïne & Smeets, 2010). Een onderzoekende, reflecterende 

en op samenwerking gerichte houding wordt door Schram en collega’s beschreven 

als onontbeerlijk voor het bieden van maatwerk aan leerlingen (2013). 

Als het om vaardigheden gaat wordt het kunnen signaleren van speciale 

onderwijsbehoeften veel genoemd, naast vaardigheden op het gebied van 

klassenmanagement, samenwerken met ouders en andere betrokkenen. 

Bij het werken met de triade gaan we uit van de veronderstellingen dat de 

ontwikkeling van een student tot stand komt door het voortdurend leggen van een 

relatie tussen de drie componenten persoon, praktijk en theorie. Dit proces leidt tot 

de ontwikkeling van de leraar als professional met een reflectief-onderzoekende 

houding.  

Het resultaat van de interactie tussen de persoonlijke en professionele dimensies in 

de beroepsuitoefening noemen we ook wel de professionele identiteit van leraren 

(Beijaard, Meijer, & Verloop, 2004). Professionele identiteit is datgene wat de leraar 

voor zijn of haar beroep als kenmerkend beschouwt op basis van de uitoefening van 

het beroep. Talrijke factoren zijn hierop van invloed, waaronder vroegere ervaringen 

als leerling, de opvoeding, het type school waarop de leraar werkt, de leerlingen 

waaraan wordt lesgegeven en diens ouders, maatregelen van de overheid en 

maatschappelijke opvattingen over de uitoefening van het beroep (Beijaard et al, 

2014). De samenleving vormt daarom de context waarin de triade vorm krijgt.  
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Wat betreft kennisaspecten wordt de nadruk gelegd op kennis van leerlijnen en 

didactiek en kennis van theoretische concepten met betrekking tot sociaal-

emotionele ontwikkeling en gedrag (Schram et al, 2013). Reflectievermogen wordt 

hierbij de basis voor verdere professionele ontwikkeling genoemd. Leraren moeten 

zich bewust zijn van hun eigen invloed op het handelen en de ontwikkeling van de 

leerling (Smeets et al, 2015). Meijer (2017) stelt dat de onderzoekende houding twee 

dimensies kent; een interne dimensie en een externe dimensie. De eerste gaat om 

het komen tot nieuwe inzichten en gedrag op basis van reflectie, de tweede om het 

vergroten van professionele kennis door actief en doelgericht op zoek naar kennis 

van anderen. Praktisch gaat het om leraren die bereid zijn hun onderwijs te 

verbeteren, die willen leren van elkaar, die reflecteren op hun lessen en systematisch 

gegevens verzamelen om hun handelen verder te kunnen verbeteren, en die gebruik 

maken van literatuur (Van den Bergh, Ros, Vermeulen & Rohaan, ingediend).  

Voor professionalisering op het gebied van de reflectief-onderzoekende houding voor 

leraren hebben Ros en Van den Bergh (2017) een ontwikkelscan en 

interventiekaarten ontwikkeld. De bruikbaarheid hiervan is onderzocht in het PO, VO 

en (V)SO. Voorbeelden van interventies zijn het stimuleren van leraren om gebruik te 

maken van elkaars expertise, kritisch te kijken naar het werk van leerlingen bij het 

vormgeven van verbeteracties, lessen systematisch te evalueren, literatuur te 

gebruiken en kritisch na te gaan of veronderstellingen of aannames kloppen. 

Eerste analyses van een interventiestudie met behulp van deze materialen wijzen er 

op dat deze interventies een positief effect hebben op de onderzoekende houding 

van leraren. Ook een recent proefschrift laat zien dat voor de ontwikkeling van een 

onderzoekende houding de lerarenopleider en tijd belangrijkere factoren zijn dan 

persoonskenmerken, ervaring en werkcontext (Meijer, 2017). 

Het stimuleren van de ontwikkeling van de reflectief – onderzoekende houding is, 

zoals reeds benoemd, een passende en veelbelovende professionaliseringsstrategie 

in relatie tot het waarderen van diversiteit in de klas (Smeets et al, 2015; Schram et 

al, 2013). Verder onderzoek naar effectieve professionalisering in relatie tot het 

waarderen van diversiteit lijkt dus veelbelovend.  
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2.2.4. Samenvatting  

Deze lectoraatsaanvraag ‘Waarderen van diversiteit’ gaat over het bieden van 

optimale ontwikkelingskansen aan àlle leerlingen. De wens en noodzaak om de 

uniciteit van leerlingen te erkennen en waarderen zijn groter dan ooit; in alle sectoren 

van het onderwijs ligt de focus op talentontwikkeling, eigenaarschap en 

gepersonaliseerd leren. Leraren willen dit graag doen, maar in de praktijk blijkt het 

erg moeilijk. Het afstemmen op verschillen tussen leerlingen vraagt complexe 

differentiatievaardigheden en kennis van de leraar, naast het omgaan met praktische 

uitdagingen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over kansenongelijkheid in ons gehele 

onderwijsstelsel. Hierin spelen impliciete processen een belangrijke rol. De houding 

van de leraar, zijn of haar opvattingen, aannames en de verwachtingen die hij of zij 

vormt over individuele leerlingen, hebben invloed op het handelen van de leraar en 

op diens interacties met leerlingen. Hierdoor kunnen bepaalde groepen leerlingen 

onbewust en onbedoeld benadeeld worden ten opzichte van andere groepen 

leerlingen.  


