
Navormingsthema 
 

DIFFERENTIATIE MAAKT HET VERSCHIL 
 

Doelgroepen:  basisschool 4, 5, 6   
 secundair onderwijs   

Formule: halve dag (3 u.) of hele dag (3+2 u.) 
 
Als alle leerlingen in eenzelfde klasgroep hetzelfde moeten doen en hetzelfde moeten 
bereiken, zitten we in  een spijtig verhaal waar men onverschillig is voor feitelijke verschillen 
tussen de leerlingen. Differentiatie  maakt in onze lessen wel degelijk een verschil als we 
kiezen voor een leerlinggericht onderwijsperspectief.  Alle leerkrachten zouden zich dus 
aangesproken moeten voelen door het vraagstuk van differentiatie dat veel meer kan inhouden 
dan het aanbieden van extra oefeningen voor de vluggen of extra tijd en uitleg voor de 
zwakkeren. Klassieke differentiatietaken doen eenzijdig beroep op verbale en logisch-
mathematische  intelligentie en onderbelichten veel leerlingen die een ander 
intelligentieprofiel hebben. Gedifferentieerd onderwijs dat we voorstaan trekt de kaart van 
verschillen in meervoudige intelligentie. 
 
In deze sessie  worden we eerst bewust van wat we in praktijk al doen op het vlak van 
differentiatie. We belichten differentiatie veelzijdig: structurele oplossingen in het onderwijs,  
pedagogische differentiatie, didactisch-methodische differentiatie op het vlak van doelen en 
evaluatie, leerbehoeften, leerstijlen en meervoudige intelligentie, lesgangen, werkvormen en 
taken.  
De deelnemers kunnen  het onderwerp van deze sessie à la carte verkennen en de praktische 
mogelijkheden creatief onderzoeken.  
 
Iedere deelnemer wordt verzocht IETS PRAKTISCH (bijv. concrete les, taak, werkblad, 
handboek, toetsvragen ...) mee te brengen om dat dan in de workshop met een 
differentiatiebril te bekijken en te herdenken.  
 
Een syllabus wordt ter beschikking gesteld zodat de sessie na afloop nog extra vruchten kan 
afwerpen.  
 
Locatie: in uw school. Duur, faciliteiten en afspraken: mail naar <p.timmermans@skynet.be> 
 
Paul Timmermans is onderwijspedagoog,  met jarenlange ervaring in de lerarenopleiding 
KHLeuven(nu UCLL), erelector.  
Sinds 2002 is hij actief in de nascholingswereld met tientallen succesvolle  sessies (alle 
onderwijsniveaus en onderwijsvormen) verspreid over heel Vlaanderen. 
 
PDCL Leuven (nu navorming UCLL) / CNO Univ. Antwerpen / Artevelde Hogeschool Gent / SO 
Anderlecht / KTA Brasschaat / K.Lyceum Antwerpen /  Helix Maasmechelen / VISO Gent /  SLO 
TNA Antwerpen / CVO SLO Diepenbeek / MUZES Mechelen / studiedagen van Muzes in Mechelen, 
Hasselt en Brugge  / DIA Aarschot / BuSO Halle / LS Affligem / LS Tervuren  / LS Zonhoven / LS 
Sint-Jan Leuven / KOGEKA Geel / SO Roeselare  / SO Opwijk / PIVA Antwerpen / Sweelinck 
Conservatorium Den Haag / DKO Vilvoorde / DKO Hoboken / masteropleiding muziekpedagogie 
Lemmensinstituut / KlangArt Festival Osnabrück / Musicerende Jeugd Leuven / e.a. 

  


