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INLEIDING 

Thema 1: Binnenklasdifferentiatie  

“Binnenklasdifferentiatie is het proactief, positief en planmatig omgaan met verschillen tussen leerlingen in de klas 
met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling in functie van motivatie, leerwinst en 
leerefficiëntie” (Struyven, Coubergs, Gheyssens, & Engels, 2015) 
 
Binnenklasdifferentie (BKD) = 

- PPP 
¨ Proactief 
¨ Positief 
¨ Planmatig 

 
- Omgaan met verschillen tussen leerlingen 

 
- Doel = grootst mogeliljke leerrendement 

 
- Voor elke leerling 

 
- In functie van 

¨ Motivatiie 
¨ Leerwinst 
¨ Leerefficiëntie  

 
- Streven naar maximaal leren bij alle leerlingen 

 
- Door rekening te houden met interesses, leerstatus en leerprofiel van elke leerling 

 
- Via differentiatie in groeperingsvormen, leertempo, enzovoort.  

 

Thema 2: Leraar-leerling interacties 
 
“De manier waarop leraren en leerlingen met elkaar interageren in de klaspraktijk” (Englehart, 2009)  

- Als leraar heb je aandacht voor individuele noden van leerlingen (zie gehechtheidstheorie; La Paro, Pianta, & 
Stuhlman, 2004) 
 

- Creëren van een veilig klasklimaat (zie klasmanagement; Struyf & Verbeeck, 2017)  
 

- Leerlingenbetrokkenheid stimuleren (zie zelfdeterminatietheorie; Deci& Ryan, 2008) 

 
Thema 3: Team-teaching 

“In team-teaching werken meerdere onderwijsprofessionals samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor al hun 
leerlingen. De samenwerking situeert zich zowel in het voorbereiden en uitvoeren van lessen, als in de reflectie op 
hun gedeelde lesopdracht” (Meirsschaut & Ruys, 2018) 

- Co-teaching is een specifieke vorm van teamteaching tussen een gewone leerkracht en een collega met 
expertise over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (Meirsschaut & Ruys, 2018) 
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Thema 4: Handelingsgericht werken 

“Handelingsgericht werken concretiseert effectief onderwijs en effectieve leerlingbegeleiding, zodat 
onderwijsprofessionals beter kunnen omgaan met overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen“  
(Pameijer, Denys, Timbremont, Van de Veire, 2018) 

- Handelingsgericht werken is een werkwijze waarbij men handelt  
volgens zeven uitgangspunten  
 

1) Doelgericht werken,  
2) Wsselwerking en afstemming,  
3) Onderwijs- en opvoedingsbehoeften van leerlingen centraal,  
4) De leerkracht doet ertoe,  
5) Positieve aspecten  

benutten,  
6) Constructief samenwerken,  
7) Werkwijze is systematisch en transparant  

 
- De kern is oplossingsgericht handelen in alle fasen van het  

zorgcontinuüm (Pameijer et al., 2018) 
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1 BINNENKLASDIFFERENTIATIE  
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2 LERAAR-LEERLING INTERACTIES 
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3 TEAM-TEACHING 
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4 HANDELINGSGERICHT WERKEN 


