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BIJLAGE 1: SCHEMA DIFFERENTIATIE
Diff erentiatie naar

Hoeveelheid Niveau Tempo Instructie Verwerkingstijd

Te
ch

ni
sc

h 
le

ze
n

Minder 
technische 
leesoefeningen 
voor de kinderen 
die een bepaald 
niveau hebben 
bereikt, en meer 
leestijd voor de 
langzame lezers. 

Goed lezende  
lln. krijgen 
boekjes van 
een hoger AVI-
niveau (als dat 
qua  begrips-
vermogen 
mogelijk is)

Kinderen 
wachten niet 
meer op elkaar 
maar krijgen de 
gelegenheid om 
in eigen tempo 
verder te lezen, 
bijvoorbeeld 
door stillezen.

Langzaam 
vorderende 
lezers 
krijgen extra 
leesinstructie. 
Snelle lezers 
hoeven dat niet 
meer te hebben. 

Langzame lezers  
in hogere groep 
hebben moeite 
met lezen van 
teksten bij bijv. 
geschiedenis.
De lkr. houdt hier 
rekening mee. 

Be
gr

ijp
en

d 
le

ze
n Minder vragen 

voor de 
zwakkeren, meer 
voor de sterkeren

Meer repro-
ductieve vragen 
voor de zwakke 
lezers, meer 
inzichtsvragen  
voor de sterkere 
lezers

Herhalende 
instructie voor 
de zwakkeren; de 
betere leerling 
hoeft deze 
instructie niet te 
volgen

Re
ke

ne
n

Minder sommen Alleen sommen 
die behoren bij 
een minimum-
spoor richting 
LWOO of juist 
verdieping via 
aanvullende 
verdiepingsstof

Meer instructie Meer instructie 
voor lln die voor lln die 
moeite hebben moeite hebben moeite hebben 
met de stof; of  met de stof; of  
kinderen die kinderen die 
zonder instructie zonder instructie 
aan het werk 
mogen

Langzame Langzame Langzame 
rekenaars zijn rekenaars zijn 
het volle ‘uur’ het volle ‘uur’ 
bezig met de bezig met de 
basisstof, de basisstof, de 
snelle rekenaars snelle rekenaars 
een gedeelte van een gedeelte van een gedeelte van 
de tijd. de tijd. 

Ta
al

Bepaalde lesjes 
overslaan

Beperken van 
leerstof (bv. ont-
leden, woordjes, 
e.d. bij  zwakke
Lln. Voor de 
meerbegaafden 
verdieping 

Langzame lln Langzame lln 
krijgen meer krijgen meer 
tijd. Snellere tijd. Snellere tijd. Snellere 
lln maken in de lln maken in de lln maken in de 
vrijkomende vrijkomende 
tijd verrijkende tijd verrijkende 
opdrachten. opdrachten. 

Meer begaafden Meer begaafden 
kunnen een deel kunnen een deel kunnen een deel 
van de instructie 
overslaan

Sp
el

lin
g

Minder woorden 
in woordpakket; 
aanvulling voor 
de sterkere lln.

Minimumstof 
versus 
verdiepingsstofverdiepingsstof

Meer tijd geven 
voor basisstof 
bij zwakkere lln. 
Sterkere lln. gaan 
in eigen  tempo 
verder.verder.

Meer instructie Meer instructie 
voor de kinderen voor de kinderen 
die er moeite die er moeite 
mee hebben. mee hebben. 

Za
ak

va
kk

en

Minder plaatsen 
bij Topografi e 
voor zwakkeren, 
werkstukken 
voor de hoger 
begaafden

Leskernen voor 
de zwakkere 
lln, inzichtelijke 
vragen over 
hetgeen 
behandeld is 
voor de kinderen 
die meer kunnen.


