Leren via verschillende routes: een handvat om te differentiëren

Omgaan met verschillen in de klas. De ene leerling let op tijdens de uitleg, een andere leerling kijkt
wat verveeld voor zich uit: want het staat toch ook allemaal in het boek. Hoe geef je als docent
gehoor aan deze verschillen? Het uiteindelijke doel is dat leerlingen de leerdoelen behalen. Je kan
leerlingen zelf laten kiezen op welke wijze (route) zij de leerstof willen verwerken.

Waarom?
Een leerling die zijn eigen route kan kiezen op basis van zijn competentie, krijgt een stukje
autonomie, dit stimuleert de intrinsieke motivatie (Ryan & Deci, 2000). Daarnaast wordt de
zelfregulatie van de leerling gestimuleerd. Op school gaat het dan om zelfgestuurd leren. Bij
zelfgestuurd leren voelt een leerling zich verantwoordelijk en geeft hij sturing aan zijn eigen
leerproces (Kostons, Donker, & Opdenakker, 2014).
In het onderzoekskader voor het VO van de Inspectie van Onderwijs staat als een van de
basiskwaliteiten van de docent omschreven dat de docent de instructie, begeleiding, opdrachten en
onderwijstijd afstemt op de behoeften van de groep en / of individuele leerling (Inspectie van het
Onderwijs, 2018). Het vraagt veel van een docent om in volle klassen deze basiskwaliteit te leveren.
In dit lesidee staat praktisch beschreven hoe je gehoor kan geven aan de verschillen van de leerling.

Hoe?
Deze manier van differentiëren werkt het beste als je al een beeld van je leerlingen hebt. Je kan pas
inspelen op de verschillen tussen leerlingen als je ze hebt waargenomen en hebt geanalyseerd
(Berben & Teeseling, 2018). Leerlingen kunnen kiezen uit drie routes: geel, groen of blauw. Zij
baseren hun keuze op eerdere prestaties en hun eigen voorkeur van leren.
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Een paar zaken die van belang zijn:
Leerlingen zijn in staat een samenvatting/ mindmap te maken. Kunnen leerlingen dat niet, dan
zou je hier eerst in kunnen investeren.
Leerlingen kiezen allemaal hun eigen route en kunnen beargumenteren waarom ze voor deze
route kiezen.
Leerlingen die de gele route volgen hebben al veel gedaan aan de verwerking van de leerstof,
werkboek opgaven op reproductie-niveau kunnen ze bijvoorbeeld overslaan.
Leerlingen die de groene route volgen zijn leerlingen die het liefst uit het boek leren en geen
samenvattingen o.i.d. nodig hebben om de leerdoelen te halen.
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Leerlingen die de blauwe route volgen, laten in de les
zien dat ze op hun eigen manier al bezig zijn geweest met de leerstof voordat zij zelfstandig
tijdens de les verder werken. Het zou goed zijn om een kort checkmoment in de les te creëren
(evt. digitaal) voorafgaand aan de uitleg.
Tijdens dit checkmoment kunnen leerlingen die voor geel of groen hebben gekozen evt. mee
doen (als een soort begeleide inoefening) of zij gaan bezig met het verwerken van de leerstof
(denk aan werkboek-opgaven maken, samenvatting of mindmap vergelijken met elkaar).
Huiswerk geven doe je dus ook gedifferentieerd: geel heeft ander huiswerk dan bijvoorbeeld
groen of blauw.
Begin met één klas. Als je deze manier van werken goed onder de knie hebt breidt het dan uit
in andere klassen.
Deze manier van differentiëren is uitgeschreven voor zaakvakken, bij andere vakken kan er ook
prima gewerkt worden met verschillende routes; wellicht is een aanpassing van de routes dan nodig.

Ervaringen

Uit evaluaties blijkt dat leerlingen enthousiast zijn over deze
manier van werken. Het verschilt per klas welke kleur favoriet is. Leerlingen wisselen ook van route,
bijvoorbeeld omdat ze merken dat de huidige manier van werken toch niet goed bij hen past.
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Daarover ga ik met ze in gesprek; ‘Wat wil jij?’, ‘Wat past bij jou?’ en ‘Waarom past dat bij jou?’.
Het is een prettige manier van lesgeven. Tijdens de uitleg kan je je focussen op een groep leerlingen
die gemotiveerd is. In het begin is het even spannend om de boel om te gooien. Je laat de oude
structuur los en het vraagt om een andere voorbereiding van de les. Je krijgt er echter veel voor
terug!
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