
HELE GROEP

Basisaanbod: doelen en 
aanpak groep

Leerlingen die 
minder instructie + 

oefening nodig 
hebben (verrijking: 

verdieping en/of 
verbreden)

Zeer verrijkt
Versnellen 

(OPP)

Zeer intensief 
Vertragen 

(OPP)

Leerlingen die meer 
instructie+ oefening + 
tijd  nodig hebben om 

doelen te halen 
(intensivering)

Blauwe 
pijlen: hoge 
doelen
Rode pijlen: 
heterogeen 
groeperen?
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Gemiddelde, gewoon 
goede relatie met 

deze leerlingen 

Sterke 
positieve 

relatie met 
deze 

leerlingen

Hele 
positieve 

relatie

Hele
negatieve 

relatie

Moeilijke, 
negatieve relatie 

met deze 
leerlingen

MM voor relatie leerkracht– leerling?





VMBO 
THEORETISCH 

EN GEMENDGD 

HAVO

VWOPRO

VMBO 
KADER/BASIS

ZML

MM & OPP-TRAP?



Leerlingen 
kiezen zelf 
welk aanbod 
ze nodig 
hebben om 
een doel te 
halen!



MM met leerling invullen?
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MM in onderbouw: veters strikken 
• Groep 1 – 2: Thema/doel = veters leren strikken
• Leerkracht deelt kinderen eerst zelf in, in lege MM (A3)
• Ze tekent daarna lege MM met stoepkrijt op plein en laat 

kinderen zichzelf indelen: in hoofd (ik kan het nog niet), 
linker oor (ik kan het nog lang niet), linker oorbel (ik kan 
het helemaal nog niet), rechter oor (ik kan het al bijna) en 
rechter oorbel (ik kan het al). 

• Kinderen in rechter oorbel kiezen: ’ik wil iets moeilijkers
leren’ of ‘ik wil ander kind helpen’, deze koppelde ze aan 
kinderen in linker oor(bel), wat haar beste match leek

• Indeling van kinderen bleek bijna gelijk aan die van 
leerkracht. 



Voorbeeld: veters (leren) strikken (groep 1-2)

Ik kan het 
al bijna
Namen: 

Ik kan het al 
en wil:
- iets 

moeilijkers
leren. 
Namen:

Of 
- een ander 

kind 
helpen. 
Namen: 

Ik 
kan/weet 
het 
helemaal 
niet.

Namen:

Ik kan het 
nog lang 
niet.
Namen:



Voorbeeld met kleuren



Voorbeeld: Week-planning Spelling, week .. blok .. 

Cruciale doelen 
spelling blok:

Ik weet het nog 
niet 

Namen: 

Ik weet het al 
bijna
Namen: 

Ik weet het al en 
wil: 
- iets moeilijkers

leren
- een ander kind 

helpen

Namen: 

Ik weet het 
helemaal niet.

Namen :

Ik weet het nog 
lang niet.
Namen + extra:

Niet vergeten deze 
week:

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 

Vink af als gedaan! 

Nog niet gedaan à
volgende week:

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag:
Vrijdag: 



Basis teaching for
group: aims + strategies
for most of the students

Challenging

Extra 
challenging

More 
extra 

support 

Extra support 

Blue arrows: 
ambitious aims
for all students!
Red arrows: 
homogeneous & 
heterogeous
grouping of 
students.

Basis teaching for
group: aims + strategies
for most of the students

Challenging

Extra 
challenging

More 
extra 

support 

Extra support 

Blue arrows:
ambitious aims
for all students!
Red arrows: 
homogeneous & 
heterogeous
grouping of 
students.



Met 
namen
erin



Namen: maken we van de weer-groep de basis?


