
Differentiatie met een studiewijzer 

Leerlingen werken zelfstandig aan de  leerstof. Bepalen zelf de 

inhoud van de les. Leerlingen kiezen een leerroute. Beslissen of 

ze de klassikale instructie van de docent volgen.  

Een manier om met verschillen om te gaan.

Omgaan met verschillen
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Inleiding 

Mijn naam is Rob Sanders. Ik ben docent Engels aan het Liemers College te Didam. Ik geef 
meestal les in de onderbouw van havo/vwo en in de bovenbouw van het vmbo.

Het VOC heeft mij gevraagd of ik interesse had deel te nemen aan de leerkring “Omgaan met 
Verschillen”. Op het Liemers College in Didam waren wij hier ook mee bezig en het leek mij 
een goede gelegenheid om mijn blik te verruimen en met anderen hierover na te denken. 
Tijdens de eerste bijeenkomsten kwamen we tot de conclusie dat elke leerkringdeelnemer 
een eigen product voor “Omgaan met Verschillen” zou gaan maken. Ik heb ervoor gekozen dit 
thema te verwerken in iets dat het dichtst bij me ligt: het lesgeven. Hierin een goede manier 
vinden om te differentiëren. 

Ik heb erover nagedacht en ik ben aan het werk gegaan om een planner te maken die 
verschilde van de planner die de leerlingen gewend waren. Ik wilde wat anders en had nu tijd 
om dit te realiseren.

Ik wilde de leerlingen meer zelfstandigheid geven. Ik heb geprobeerd een planner te maken 
waarmee de leerlingen zelfstandig kunnen werken aan de opdrachten van de studieplanner. 
Zij werken in hun eigen tempo en volgens een eigen gekozen route aan de opdrachten van 
de studieplanner. Op vaste momenten geef ik instructie over een bepaald gedeelte van de 
leerstof. De leerling kan ervoor kiezen de instructie te volgen of zich de leerstof op een andere 
manier eigen te maken. Er zijn steeds verschillende leerroutes waaruit de leerlingen kunnen 
kiezen.

Ik heb deze manier van werken twee maal toegepast. Voor het eerst in het schooljaar 2015-
2016 in de derde periode van eind januari tot begin maart. Dit was in een havo3-klas samen 
met een collega. Een jaar later heb ik deze manier van werken gebruikt in twee havo3-klassen 
en in een vwo3-klas in de periode van 30 januari (week 5) tot en met 16 april (week 15).

Ik heb een aantal kopieën (zie bijlage studiewijzer) van de planner toegevoegd, zodat de lezer 
zich een beeld kan vormen van de werkwijze.

Tevens heb ik de leerlingen de tweede maal (2016-2017) een enquête laten invullen. Zowel 
vóór de start van deze werkwijze als na afloop ervan. Het geeft aan wat de leerlingen van deze 
werkwijze vonden. Enkele conclusies zijn daaruit wel te trekken.

Met deze verslaggeving wil ik zo duidelijk mogelijk te laten zien hoe ik heb geprobeerd te 
differentiëren met een studiewijzer. Mijn werkwijze en mijn ervaringen volgens eigen ideeën. 
Het is een verslag, geen onderzoek.

1.

Rob Sanders

r.sanders@liemerscollege.nl

juni 2017
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Probleemverkenning 

Het heeft me wel even moeite gekost om een indeling te maken. Hoe kan ik dit het beste 
aanpakken en waarmee moet ik rekening houden. Ik kwam daarbij op de volgende 
uitgangspunten.

• Engels heeft verschillende vaardigheden en die wilde ik eigenlijk allemaal aan bod laten 
komen. 

• Alle typen leerlingen moesten uit verschillende leerroutes te kunnen kiezen: de docent 
gestuurde leerling, de zelfstandige leerling en de zelf georganiseerde leerling.

• De leerlingen moesten een mate van zelfstandigheid hebben in het plannen van het werk.
• Ik wilde enigszins zicht houden op de planning en de werkzaamheden van de leerling; 

een zekere mate van controle over hun planning en werk.
• De leerlingen moesten zelfstandig kunnen oefenen met grammatica en de verschillende 

vaardigheden. Zij moesten dus zo snel mogelijk feedback krijgen op  hun activiteiten.
• De leerlingen moesten zelf kunnen oefenen met online leerstof/oefenstof. Dit moest in 

ruime mate aanwezig zijn.
• De leerlingen moesten de grammaticaonderdelen kunnen afsluiten met een 

diagnostische/formatieve toets. De score moest aangeven of de leerling de stof  begrepen 
heeft of dat er nog meer oefening nodig is.

• Er moesten er een aantal oefeningen uit het werkboek van Stepping Stones worden 
gemaakt. Niet alle opdrachten, maar met een selectie gedifferentieerd in moeilijkheid. 

• Er moest gelegenheid zijn om samen te werken, maar ook om geconcentreerd en zonder 
te veel afleiders aan het werk te blijven.

• Iedereen had een device nodig. Het werkboek en tekstboek staan online. Andere soorten 
opgaven zijn eveneens online te vinden.

• Het moet allemaal mogelijk zijn binnen de digitale leeromgeving van onze school en dat is 
I’tsLearning.

2.
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Werkwijze

Om te beginnen heb ik een aantal mappen aangemaakt in Itslearning. Deze mappen worden 
gevuld met een Rich Content pagina (zie bijlage mappenstructuur fig. 2, 5, 7, 8 en 9) waarop de 
leerlingen kunnen lezen wat er van hen wordt verwacht en wat ze moeten doen. Het voordeel 
van een Rich Content pagina is, dat je er verschillende inhoudsblokken aan toe kunt voegen. 
Hierdoor kun je de stof overzichtelijk indelen. 

Dit heb ik gedaan bij iedere map van de studiewijzer. Verder worden de mappen gevuld 
met allerlei opdrachten, links naar online opdrachten en ook naar uitleg. Verderop in deze 
verslaggeving zitten overzichten van de verschillende mappen en sub mappen.

Op een gegeven moment kwam ik tot de volgende indeling:

Workbook and Textbook
Rich Content Textbook Workbook

Grammar  
Rich Content Grammar Routes
Grammar diagnostische toetsen
Grammar online
Grammar uitleg

Listening
Luistermateriaal Chapter 4
Luistermateriaal Chapter 5
Luistermateriaal Extra

Speaking
Rich Content Speaking

Reading
Rich Content Speaking
Eindexamensite

Tests and Study
Rich Content Test and Study

Flipping the Classroom
What or which
Past perfect
So, neither and nor
Bezit: ‘s, ‘ en   … of…..

Logbook
Rich Content logbook Trello
Link naar Trello

3.
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Ik ben de eerste les van de lessenserie begonnen met een uitleg. Duidelijk laten zien wat we 
deze periode van plan zijn te doen, waar de leerlingen alles kan vinden, hoe de indeling is, 
wat zijn de doelen zijn en wat de leerling voor een bepaalde periode afgerond moeten hebben.

Daarna hebben de leerlingen een account aangemaakt voor Trello. Het account aanmaken 
wordt uitgelegd met een filmpje dat staat bij Trello bij Rich Content (zie bijlage mappenstructuur 
fig. 8). Daarna heb ik uitgelegd wat de bedoeling was van Trello. Een hulpmiddel om een 
planning te maken, je schrijft op waarmee je mee bezig bent, noteert wat af hebt en hoe dit 
alles is gegaan. 

Dan kom je tot de volgende indeling in blokken:
• To do
• Busy
• Done
• Reflectie

De eerste les was dus erg druk met de uitleg. De daarop volgende lessen hadden een vaste 
structuur. 

In de planner stonden de te behandelende onderwerpen aangegeven. Eigenlijk altijd een 
grammaticaal onderwerp. Dit besprak ik met de leerlingen. Wie wilde kon online oefenen 
en het afsluiten met een formatieve toets. Deze toets moest dan door iedereen in de daarop 
opvolgende week zijn gemaakt. Doordat de toetsen in Itslearning staan, is snel te zien wie het 
niet afheeft. Ook is goed te zien wie de toets onvoldoende heeft gemaakt.

De resterende tijd van de les konden de leerlingen zelf invullen met hetgeen waaraan zij 
wilden werken.

Wel heb ik aangegeven wat er ongeveer af moest zijn in twee weken: een minimum aantal 
opdrachten. Dit vanuit mijn ervaringen van het jaar ervoor. Leerlingen zijn niet allemaal in 
staat een planning over een langere periode te maken. Een tussenstap geeft dan aan of een 
leerling op de goede weg is of achterloopt met het werk.
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In de praktijk

De leerlingen moesten aan het werk. Ik heb geprobeerd deze structuur aan te houden. 
De les begon met het plannen van de activiteiten voor deze week in Trello. (zie bijlage 
mappenstructuur fig. 10 + 11). Zij moesten met een aantal dingen rekening houden: is er iets 
gepland door de docent, moet ik iets afhebben of kan ik zo aan het werk gaan. Daarna konden 
zij nadenken over datgene dat ze wilden gaan doen. 

De leerlingen moesten dit dan noteren in Trello. Sommigen deden dat prima. Bij een aantal 
anderen was het een rommeltje. Als docent wees je de leerlingen erop, maar toch bleef het 
bij een aantal leerlingen de gehele periode moeizaam gaan. Deze hebben dus gewoon moeite 
met plannen en doen maar wat.

Als ze eenmaal besloten hadden, wat ze wilden doen, gingen ze aan het werk. Dan moest er 
gewoon 35 minuten worden gewerkt. Werk aan je eigen planning met de oefeningen die je wil 
doen. De laatste 10 tot 15 minuten kon er dan ook gezamenlijk overleg zijn over bijvoorbeeld 
de presentatie.

Als er een grammaticaonderwerp behandeld moest worden, deed ik dat in het begin van de 
les. Vaak werden dan ook gezamenlijk enkele oefeningen gemaakt. De leerlingen hadden 
de keus om mijn uitleg te volgen of een andere leerroute te kiezen. Ook nog regelmatig met 
Quizizz een klein testje gedaan om te kijken of de leerlingen de leerstof hadden begrepen. Als 
leerlingen dachten de leerstof begrepen te hebben, moesten zij de bijbehorende diagnostische 
toets maken.

Eind van de week moesten de leerlingen invullen op Trello wat ze hadden gedaan. Is de 
planning gehaald, zijn alle opdrachten gemaakt, wat is je reflectie op je werk. Deze reflectie 
blijkt een moeilijk onderdeel te zijn. Leerlingen vinden het vaak wel goed. Op Trello is dus goed 
te zien waarmee de leerlingen bezig zijn. Het is een goed middel, maar je moet de leerlingen 
vertrouwen of het klopt. Het klopte dus niet altijd. Ik heb alles regelmatig gecontroleerd, maar 
daar gaat erg veel werk in zitten. Ik wilde niet steeds alleen maar controleren, maar de tijd 
ook besteden aan het extra kunnen helpen van leerlingen met problemen. Steekproefsgewijs 
controleren is het beste, maar je moet de leerlingen wel laten weten dat je er aandacht aan 
besteedt.

4.
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5. Conclusie

Er kunnen verschillende conclusies worden getrokken naar aanleiding van de enquête die ik 
bij de leerlingen heb afgenomen. De toetsen zijn verdeeld over 3 klassen afgenomen. In V3A 
zijn 17 leerlingen, in H3A 19 leerlingen en in H3B 21 leerlingen. In totaal kunnen 57 leerlingen 
de enquêtes hebben ingevuld. De nultoets is door 53 leerlingen ingevuld en de evaluatietoets 
door 48 leerlingen. Het geeft dus  een redelijk representatief beeld wat de bevindingen van de 
leerlingen waren. De resultaten van de nulmeting en evaluatiemeting zijn terug te vinden in 
de bijlagen: Nulmeting en Evaluatie. 

Bij de nultoets geeft 52,8% aan dat het werken op een andere manier hen wel wat lijkt. Bij de evaluatie toets geeft 56,3% 
aan dat het werken met een andere planner goed beviel en 35,4% gaf ook nog aan dat het redelijk was bevallen. Slechts 
8,3% was duidelijk negatief in het oordeel over de andere werkwijze. 

Het maken van een planning over een langere periode zag 75,5% wel zitten. Bij de evaluatietoets geeft 60,4% aan het 
prettig te vinden een eigen planning te maken. Dit is dus duidelijk minder, maar toch nog wel ruim een meerderheid, die 
het waardeert een eigen planning te maken.

Wat de grammaticaonderdelen betreft, is het snel te overzien. De meerderheid van de leerlingen kiest voor leerroute 1 
(de uitleg van de docent 52,1%). Dit wordt ondersteund met vraag 7 waarin 42% aangeeft dat voor de grammatica de uitleg 
van de docent belangrijk is. De filmpjes van Flipping the Classroom (Engels Gemist) worden matig gebruikt (16,7%). De 
andere 31,3% zoekt het liever zelf op. Een kleine minderheid vindt dus dat men met een gedeelte van de leerstof zelf aan 
het werk kan. 

V3A - 17 leerlingen

Nultoets – 53 leerlingen

Nultoets

Maken van een planning

Leerroute 1

Evaluatie toets

Evaluatie toets

Grammatica uitleg door docent ‘Flipping the Classroom’ Zelf opzoeken

52,8%

75,5%

52,1%

56,3%

60,4%

42% 16,7% 31,3%

Evaluatietoets – 48 leerlingen

Verdeling afgenomen toetsen

H3A - 19 leerlingen H3B - 21 leerlingen

35,4% 8,3%
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De online oefeningen hebben hun nut. 41,7% van de leerlingen maakt er regelmatig gebruik van en 20,8% altijd. Deze 
oefeningen zijn dus nuttig voor de leerlingen. De diagnostische/formatieve toetsen hebben zonder meer hun waarde. 
Bijna 80% van de leerlingen geeft aan dat deze toetsen nuttig zijn voor het leren.

Het bijhouden van de vorderingen en het plannen in Trello was niet ieders favoriete bezigheid. 25% vond het prima, 
37,5% vond het redelijk gaan en de andere 37,5% moest er niets van hebben. Tijdens het begin van de les moest ik 
steeds benadrukken dat Trello ingevuld moest worden. De docent kan van iedere leerling inzien hoe hij of zij het doet. 
Dit neemt echter wel veel tijd in beslag. Je moet echter wel een middel hebben om de voortgang in de gaten te houden. 

De leerlingen maakten de opgaven van het werkboek. Het aantal dat voor leerroute 1 of 2 koos verschilde niet erg 
45,8% om 54,2%. 

Wat me wel opviel was, dat de leerlingen weinig gebruik hebben gemaakt van extra oefenmateriaal betreffende het 
lezen en luisteren. 58,3% geeft aan hier bijna geen gebruik gemaakt van te hebben. Dit sluit wel aan bij vraag 15 en 16. 
Heb je door deze wijze meer of minder tijd aan je Engels besteed en heb je thuis aan je Engels gewerkt? Resultaten 
vallen zijn een beetje tegen. 62,5% geeft aan net zo veel gedaan te hebben en 16,7% meer. 20,8% geeft aan minder te 
doen. Als we de uitslag van vraag 16 erbij halen, blijkt dat men voornamelijk op school werkt en thuis veel te weinig 
doet (58,3% bijna nooit).

De leerlingen geven wel aan vaker met leerroutes te willen werken.16,7% geeft slechts aan het liever niet meer te doen. 
De overige leerlingen zijn veel positiever. 43,3% bijna altijd en 39,6 zegt regelmatig. Bij de open vragen van 18 en 20 
blijkt dat de leerlingen het erg prettig vinden hun eigen tempo te bepalen, zelf te werken aan wat ze willen, hun eigen 
niveau te bepalen (zowel het moeilijkere als het eenvoudige) en wat meer vrijheid te hebben. Bij de enquête staan alle 
opmerkingen over vraag 18 en 20 opgesomd. Leerlingen geven eerlijk weer wat zij ervan vinden. Vraag 19 geeft nog 
eens duidelijk aan dat deze manier van werken een kans verdient. 52,1% zegt dat deze manier van werken voor hem 
of haar werkt. 31,3% zegt regelmatig en 16,7% geeft aan deze manier van werken niet te zien zitten. Dat zijn dus 8 of 9 
leerlingen uit deze klassen.

Online oefeningen

Extra oefenmateriaal

Werken met leerroute

Tijd besteed aan Engels

Bijhouden vordering en plannen in Trello

Opgaven van werkboek

Leerroute 1

bijna altijd

Leerroute 2

regelmatig

regelmatig gebruik

liever niet

atijd
80%

58,3% 62,5% 62,5% 20,8%

25%

45,8% 54,2%

37,5% 37,5%

41,7% 16,7%

43,3% 39,6% 16,7%
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Een aantal resultaten kan ik niet vergelijken met andere resultaten van vorige jaren. Vraag 12 was de vraag aan de 
leerlingen of zij beter hadden gepresteerd door deze manier van werken. 58,3% gaf aan dat het geen verschil maakte. 
25% gaf aan het beter gedaan te hebben en 16,7 gaf aan niet beter gepresteerd te hebben. Ik heb natuurlijk wel getoetst. 
Het proefwerk over de leerstof was hetzelfde als het afgelopen jaar. Resultaten niet beter niet slechter. De leerlingen 
zijn elk jaar anders. Een vergelijking wat betreft lezen en luisteren heb ik ook niet. Ik heb een andere leestoets gebruikt.

De spreektoets die gezamenlijk moest worden voorbereid was beter dan die van het jaar ervoor. Dit geldt voor de havo3 
klassen, waar de spreektoets een gezamenlijk product was. Voor de vwo3 klas was het een individuele spreekopdracht.

Wat mezelf betreft wil ik nog wel wat aanpassen. De periode waarin de stof gemaakt moet worden, zou beter in kleine 
gehelen opgedeeld kunnen worden. Niet een periode van 8 weken, maar van 2 weken. Dit geeft vooral de leerling die 
moeite heeft met plannen meer handvatten. Je zou dit kunnen bereiken door STOPS en GO momenten in te lassen 
voor minimaal gemaakt werk. Bijvoorbeeld: Deze opgaven van leerroute 1 moeten zijn gemaakt, deze diagnostische 
toetsen en deze lees-of luisteropdrachten.

Een andere manier zou ook nog kunnen zijn om een cijfer te geven voor het gemaakte werk en dit als SO-cijfer mee 
te tellen.

De leerlingen hebben voor mij in de klas naar tevredenheid gewerkt. Men was actief bezig. Als ik achter in de klas 
stond, dan viel het me op dat er werd gewerkt aan allerlei verschillende opdrachten. De een was aan het luisteren, de 
ander met een online-oefening bezig of men was een opdracht uit het werkboek aan het maken.

Doordat iedereen bezig was, gaf dit mij meer de gelegenheid individueel te helpen. Het idee om 30 tot 35 minuten 
iedereen aan het werk te zetten, zal ik er zonder meer inhouden.

Hoe heb ik het zelf ervaren? In mijn beleving heb ik veel minder Engels gesproken in de les. Tijdens de instructie heb 
ik dat natuurlijk wel gedaan, maar daarna waren er veel minder klassikale momenten. Normaal vertel ik veel meer in 
de les. Doordat nu echter iedereen met zijn eigen ingeplande werk bezig was, waren en minder centrale momenten. 
Ik moest duidelijk een andere werkwijze volgen: de leerlingen helpen als zij een probleem hadden, uitleg in kleinere 
groepen geven, het volgen van het gemaakte werk van de leerling, het bespreken hiervan, vragen of er problemen zijn, 
etc.

Volgend jaar zal ik het weer gebruiken.

geen verschil beter niet beter

Betere prestatie

58,3% 25% 16,7%
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Gebruikte links

http://www.engelsgemist.nl

http://www.eindexamensite.nl/eindexamensite.html

https://trello.com

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_grammar.htm

http://studiovoweb.azurewebsites.net/read-and-listen/Index

http://learnenglishteens.britishcouncil.org

https://quizizz.com
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Bijlage 1: Mappenstructuur
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Figuur	1:	leerroutes	

Figuur	2:	Grammar	Routes	
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Figuur	3:	Online	oefenen	

Figuur	4:	Diagnostische	toetsen	



Omgaan met Verschillen - Differentiatie met een studiewijzer 15

Omgaan	met	Verschillen.	 	 	Differentiatie	met	een	studiewijzer.	
	

	

	

	

	 	

Figuur	5:	Reading	

Figuur	6:	Flipping	the	Classroom	
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Figuur	8:	Trello	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	7:	Speaking	
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Figuur	10	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figuur	9:	Tests	
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Figuur	11:	Trello	planners	
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Figuur	11:	Trello	planners	
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Bijlage 2: Nul-meting
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Bijlage 3: Evaluatie

Omgaan	met	verschillen.		 	 Differentiatie	met	een	studiewijzer.	
	

Evaluatie:	Omgaan	met	Verschillen
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18. Zou je dit kort kunnen toelichten? 

ik vind het fijner 

Ik vind het fijn dat ik zelf kan bepalen wat ik doe 
het is wel fijn, maar je moet nogsteeds je werk maken, je mag het alleen zelf plannen maar dat doe ik 
sowieso al 

1 of 2 keer in een jaar 

Niet meer altijd  

Ik wil niet graag mijn eigen planner maken 

je kunt zelf bepalen wat je doet dat is opzich wel goed 

omdat het fijn is  

Het is wel fijn 
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het is wel fijn, maar je moet nogsteeds je werk maken, je mag het alleen zelf plannen maar dat doe ik 
sowieso al 

1 of 2 keer in een jaar 

Niet meer altijd  

Ik wil niet graag mijn eigen planner maken 

je kunt zelf bepalen wat je doet dat is opzich wel goed 

omdat het fijn is  

Het is wel fijn 



Omgaan met Verschillen - Differentiatie met een studiewijzer 26Omgaan	met	verschillen.		 	 Differentiatie	met	een	studiewijzer.	
	

Ik vond het niet fijn 

Ik vind het zelfstandig werken wel fijn 

Niet makkelijker  

is gewoon fijn kan je zelf kijken wat je doet  

Ik vind hrt gewone meer gestructureerd  

Het werkt soepel 

Je werkt zo veel fijner en je hoeft zo ook niks thuis te doen 

Ik vind het niet handig want het maakt geen verschil. 

Ik vind het fijn om zelf een planning te maken en zelfstandig te werken. 

Ik vind het fijner om zelf te werken 

ik vind het moeilijk om de planning te maken want ik weet niet of ik zal alles kunnen 

Het is op zich wel fijn 

Het is wel fijn om wat vrijheid te hebben 

Omdat je op die manier beter van jezelf kan leren 

Dan kan je je eigen niveau kiezen 

grammatica is fijner als het wordt uitgelegd door de docent 
Ik vind het fijner om gewoon volgens de planner van de docent te werken, omdat je dan ook zeker 
weet dat je aam het werk gaat of iets gaat doen. Als je zelf de dingen moet inplannen voor wat je gaat 
doen dan doen de meeste 9 van de 10 kees niks 

Het was dom 

Je bepaalt zelf wat je gaat doen en dat vind ik fijner. 

Het is fijn want kan zelf bepalen wat je gaat maken 

ik vond het fijn 

zo kun je op je eigen niveau en tempo werken  

ik vind het fijn dat ik zelf controle heb over wat ik wil gaan doen en dat ik me eigen niveau kan kiezen 

Nier fijn 
Het is heel fijn, omdat je op je eigen tempo kunt werken, waardoor ik heel snel klaar was met de 
opdrachten. 

Ik merk dat ik dan meer met Engels bezig ben dan normaal. 

Fijn 
Ik vind het fijner om zelf te bepalen wat ik kan doen zodat ik meer tijd kan besteden aan dingen die ik 
lastig vind. 
Ik vind het fijn om de hele makkelijke opdrachten niet te doen omdat ik best goed ben in Engels en dan 
is uitdaging fijn. Dus dan kan je kiezen voor een andere leerroute 

Ik vind het fijner als er stat welke opdrachten ik moet maken. 

doordat je veel op school doet hoef je niks of bijna niks thuis te maken en dat is zeer prettig 

Ik vond het prettig om zelf te plannen 

Ja, je kon dan alleen met jouw zwakke punten werken 
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20. Zou je dit kort kunnen toelichten 
je kan aan je eigen ding werken 

Ik kan zelf mijn tempo bepalen 

zelfstandig werken is fijn, en zelf je deadlines bepalen ook. zo leer je zelfcontrole en discipline 

geen verschil 

Ik vind het ook fijn om veel samen te doen 
De opdrachten maken en de grammatica opdrachten waren wel fijn maar ik wil gewoon niet zelf mijn planner 
maken 

ik hou me niet aan de planning 

dan kan je alles zelf beslissen dat is fijn:) 

Het is wel fijn 

Dan kan ik zelf rustig werken 

Zelfstandiger is makkelijker concentreren 

je kunt ook zelf aan de slag en zo maar soms is het toch fijn om even te overleggen 

Het werkt wel maar ik vind deze methode niet fijn 

dan kan je je aan je eigen tempo houden 

Als je je eigen werk kan inplannen gaat het veel sneller dan dat je een uur naar de docent moet luisteren 

Het is handig maar niet veel beter. 

Zie antwoord bij vraag 18 

Omdat je zelf mag kiezen wat je doet 

de leraar weet niet wat de leerlingen doet en ze kan doen wat ze wil 

Het kan fijn zijn alleen soms is uitleg fijner 

Bij grammatica vind ik uitleg wel fijn 

Ik werk zelf het liefste zelfstandig 

Met zelfstandiger werken ben je meer geneigd om minder te doen en dat het niet af komt 
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je kan zelf bepalen wat je doet en je kan je eigen tempo bepalen. 

Omdat je niet goed met je werk bezig bent omdat je toch zelf mag inplannen, dus dat werkt niet 

Was dom 

Ja hierdoor leer je meer van de stof omdat je er meer bezig mee bent! 

Je kan eigen tempo bepalen 

ja ik vind het fijn 

zo leer je ook plannen en dat vind ik handig. zo kan ik ook op mijn eigen tempo werken. 

ik vind het fijn dat ik zelf controle heb over wat ik wil gaan doen en dat ik me eigen niveau kan kiezen 

Niet fijn 

Je werkt veel efficiënter en je krijgt alleen de hulp die je nodig hebt. 

Ik kon alles op mijn eigen tempo doen. 

Eigen tempo 

Ik kan meer tijd besteden aan dingen die ik lastig vind. 
Ik kan meer tijd besteden aan de dingen die ik moeilijk vind en hoef dan niet naar grammatica te luisteren die 
ik al snap. 

Ik vind het wel fijn om zelf te werken of samen te werken 
ja ik vind dat deze manier veel meer voordelen heeft en als je iets van de uitleg al snapt kun je ook gewoon 
veder gaan of altijd uitleg vragen 

Ik vond het fijn om zelf mijn werk te bepalen en op mijn eigen tempo. 

Ja, ik vond het fijn om in mijn eigen tempo te werken 
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Studiewijzer: 
Dit is de wijze waarop ik de studiewijzer heb ingevuld. 
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