
Het meten van 
differentiatievaardigheden 
met ADAPT
MARIEKE VAN GEEL

TRYNKE KEUNING



Even voorstellen













Differentiëren meten (1/2)
observatie-instrumenten (“de leraar biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd”) 

 leerkrachtvragenlijsten
 moeilijkheid (“hoe moeilijk vind je het om ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende tijd hebben 

om hun werk af te maken?”; 
 Toepassing van bepaalde strategieën (“Ik analyseer de antwoorden op methodegebonden rekentoetsen 

om de onderwijsbehoefte van een leerling in te schatten”)
 Attitude (“Het leerplan biedt onvoldoende ruimte om te differentiëren”) 
 Vertrouwen in eigen kunnen ("Ik kan ervoor zorgen dat alle leerlingen succeservaringen opdoen door 

het onderwijs aan te passen”) 

 vignettenstudie



Differentiëren meten (2/2)
In vrijwel al deze studies en (delen van) instrumenten 
ontbreekt de match tussen wat de leerkracht doet en 
wat de leerlingen nodig hebben.

Voor meer gerichte feedback, die leerkrachten kunnen 
benutten om hun differentiatievaardigheden te 
verbeteren, is daarom een gedetailleerder instrument 
nodig.







Ontwikkeling van het instrument
 Cognitieve taakanalyse (> 20 leerkrachtexperts + inhoudsdeskundigen) 

 Versie 1: scoringsrubriek op basis van prestatiedoelen 

 Versie 2: Doorontwikkeling met focusgroep, onderzocht in een pilot met 17 
leerkrachen

 Versie 3: gedetailleerde prestatiebeschrijvingen toegevoegd, onderzocht met 
35 leerkrachten en vier observatoren 

Versie 4: kleine aanpassingen op basis van onderzoek naar versie 3, 
grootschalig onderzoek met 42 observatoren en 86 opnames van verschillende 
leerkrachten. 

Versie 5: verwacht zomer 2022



Onderzoek naar ADAPT
42 getrainde beoordelaars

Opnames van 86 leerkrachten groep 3 t/m 8 
(les + interview)

Beoordelaars scoren 5-15 leraren 

399 ADAPT score formulieren 





Waarom ADAPT?
• Onderzoek
• Feedback aan leraren

• Bepalen van ‘de volgende stap’
• Samenhangend overzicht 
• “zo kan het eruit zien”

• Gespreksstarter 
• Aanzetten tot reflectie



Hands-on!
BESPREKEN INDICATOREN & SCOREN VIDEOFRAGMENTEN



Vooraf
Leerkrachten en ouders van leerlingen hebben toestemming gegeven
voor het gebruik van deze video-opnames in training voor externe
observatoren.
Het is niet toegestaan foto’s of video’s te maken van deze opnames.
Het is niet toegestaan de identiteit van personen op de opnames te 
(proberen te) achterhalen of delen.











ADAPT in de praktijk

Op papier In gebruik 

Individueel Leidraad Self-assessment

Samen Gespreksstarter Observatie+interview



Hoe zou jij ADAPT willen gebruiken? 
Wat heb je daarvoor nodig?



Wil jij ADAPT gebruiken? 
De nieuwste versie van de handleiding is deze
zomer te downloaden op onze website.

Een gedrukte versie verschijnt bij Uitgeverij Pica.

We werken aan een online leeromgeving waarin je 
de ADAPT-training kunt volgen. 

Interesse in (promotie)onderzoek naar/met 
ADAPT? Wij denken graag met je mee!  



Het boek Differentiëren in 5, 4, 3… is eind 2021 verschenen bij Uitgeverij Pica.

De ADAPT-handleiding verschijnt in het najaar van 2022 in gedrukte vorm.



De illustraties bij de vijf principes, vier fases en drie B’s zoals gebruikt in deze presentatie zijn gemaakt door Mieske.nl in opdracht van 
Uitgeverij Pica, in het kader van het boek Differentiëren in 5, 4, 3 … (Keuning, Van Geel & Smienk-Otten, 2021).

Het MATCH-onderzoeksproject waarop deze presentatie is gebaseerd, werd mede mogelijk gemaakt door financiering van het Nationaal
Regieorgaan Onderwijsonderzoek (projectnummer 405-15-733).
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