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SAMENWERKEN OP NIVEAU MET
MANON HULSBEEK
10 NOVEMBER 2015

DIFFERENTIATIE

1.

Vul de vragenlijst voor jezelf in

2.

Tel de 9 omcirkelde getallen bij elkaar op

Magnetisme
9 – 20

weinig vertrouwen

21 – 33

gemiddeld vertrouwen

34 – 45

veel vertrouwen

Leerkrachthandleiding
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1

16-11-15

DIFFERENTIATIE IN N&T-LES

1.

Neem een recent gegeven N&T les in gedachten

2.

Kijk de lijst nog een keer door en ga voor jezelf na in hoeverre je tijdens
deze les met de genoemde punten rekening gehouden hebt…Magnetisme

3.

Wat kun je daaruit concluderen?

Leerkrachthandleiding
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ONDERZOEKSVRAAG

“Hoe kunnen we leerkrachten ondersteunen bij het differentiëren (bij Natuur
& Techniek), zodat we meer tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften
van verschillende leerlingen….”

Magnetisme
Leerkrachthandleiding
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DIFFERENTIATIE
(TOMLINSON)

differentiatie

Magnetisme
Leerkrachthandleiding
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NATUUR EN TECHNIEK

Zes modules van elk twee lessen.
Onderwerpen:
1. Magnetisme
2. Zon, aarde en maan

Magnetisme

3. Zinken en drijven
4. Geluid

http://go-lab.gw.utwente.nl/stip/ Leerkrachthandleiding

5. Zintuigen
6. Het weer

STIP
1

3

16-11-15

SAMENWERKEN EN DIFFERENTIATIE

Expertgroepen

Ontwerpgroepen

(homogeen)

(heterogeen)

Magnetisme
Leerkrachthandleiding
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ONDERZOEKEND LEREN EN DIFFERENTIATIE

gemiddeld
ondergemiddeld

Magnetisme
gemiddeld
Leerkrachthandleiding

bovengemiddeld

gemiddeld

STIP
1
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DIFFERENTIATIE IN LES 1

	
  

Ondergemiddeld	
  

Bovengemiddeld	
  

Inhoud	
  

•

Onderwerp ‘temperatuur’
(met concrete inhoud)	
  

•

Onderwerp ‘onweer’
(met abstracte inhoud)	
  

Taak	
  

•

Voorspelde temperatuur
opzoeken
Buitentemperatuur meten
Voorspelde en gemeten
temperatuur vergelijken
Uitleggen hoe een thermometer
werkt
(lagere orde denkvaardigheden)	
  
Sturende vragen stellen
Uitleg geven
(directe procesbegeleiding)	
  

•

Proefje doen waarbij ze bliksem en
onweer opwekken met twee Magnetisme
ballonnen en een spaarlamp
Analyseren wat er gebeurt
Uitleggen hoe dat komt
Leerkrachthandleiding
(hogere orde denkvaardigheden)	
  

•
•
•

Proces	
  

•
•

•
•

•

Vragen wat ze in de proef gezien
hebben en wat dat hen vertelt over
onweer
(coachende procesbegeleiding)	
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TAAKDIFFERENTIATIE

Magnetisme
Leerkrachthandleiding
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RESULTATEN ONDERZOEK

•

Het werken met STIP ondersteunde de leerkrachten bij het organiseren
van differentiatie in de klas

•

Het werken met STIP leidde tot meer differentiatie in taak, inhoud
en
Magnetisme
proces

•

STIP leerlingen, waarvan de leerkracht meer differentieerde in proces,
hadden een hogere leerwinst dan STIP leerlingen waarvan de leerkracht
de procesbegeleiding niet of nauwelijks aanpaste aan het niveau van de
leerling

Leerkrachthandleiding
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MET STIP LEER JE OOK…

… probleem oplossen
… kritisch denken
… reflecteren

Magnetisme
… samenwerken
… communiceren

Leerkrachthandleiding

… zelfstandig te werken

STIP
1
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VAN REGULIERE NAAR STIP-LES

1.

Verdeel het te bestuderen thema in een aantal kleinere onderwerpen
geordend van concreet naar abstract.

2.

Zoek/maak bij de leerstof opdrachten die passen bij de leerdoelen en
het niveau van de leerling.
Magnetisme

3.

Zet leerlingen van gelijk niveau in de eerste les bij elkaar en laat ze
werken aan de opdrachten. Begeleid ze hierbij op niveau.

4.

Laat leerlingen van verschillende niveaus in de tweede les hun kennis
delen en een eindproduct maken waarin alle onderwerpen
vertegenwoordigd zijn.

Leerkrachthandleiding

§ Zie ‘Handleiding STIP-methodiek’ op: http://go-lab.gw.utwente.nl/stip

STIP
1

OPDRACHT DEEL 1
25 MIN

We gaan uiteen in vijf expertgroepen (Zie achterzijde mapje).
§ Bekijk eerst het uitgereikte thema en de bijbehorende opdrachten.
ü Expertgroep 1: Bedenkt een eindopdracht, passend bij het thema, voor les 2

Magnetisme
ü Expertgroep 2: Bedenkt welk onderwerp en opdrachten voor ondergemiddelde
leerlingen geschikt zijn.
ü Expertgroep 3: Bedenkt welk onderwerp en opdrachten voor bovengemiddelde
Leerkrachthandleiding
leerlingen geschikt zijn.
ü Expertgroep 4: Bedenkt welk onderwerp en opdrachten voor gemiddelde
leerlingen geschikt zijn.
ü Expertgroep 5: Bedenkt hoe de leerkracht het beste kan differentiëren in
proces?

§ Vat het resultaat van je expertgroep aan het eind samen!

STIP
1
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OPDRACHT DEEL 2
25 MIN

We gaan uiteen in zes ontwerpgroepen (Zie achterzijde mapje).
§ Wissel de verschillende opdrachtresultaten met elkaar uit, zodat er een
opzet voor een STIP-module voor dit thema ontstaat.
Magnetisme

Leerkrachthandleiding
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VOORWAARDEN VOOR STIP

1.

Werk samen!

2.

Goed luisteren en doorvragen!

3.

Goed lezen!

4.

Vat samen!

Magnetisme
Leerkrachthandleiding
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EEN ALTERNATIEF: BE COOL!

Project van 7 lessen.
Onderwerpen:
Het ontwerpen van een huis op de maan

Magnetisme

1. Voedsel
2. Water

Leerkrachthandleiding

3. Zuurstof
4. Licht en warmte

STIP
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MEER INFORMATIE

Magnetisme
§ http://go-lab.gw.utwente.nl/stip/

§ www.becoolproject.nl

Leerkrachthandleiding
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VRAGEN?

Magnetisme
Leerkrachthandleiding

Vakgroep instructietechnologie
Tessa Eysink: t.h.s.eijsink@utwente.nl
Manon Hulsbeek: manon@manonhulsbeek.nl
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