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Ivan Van Gucht ontwikkelde een zorgsysteem, speciaal bedoeld voor het zesde leerjaar. Hij 
steunde hierbij op zijn jarenlange ervaringen, eerst als klassenleerkracht in tweede en vierde 
leerjaar, nadien als taakleraar en als zorgcoördinator. 
 
Als klassenleerkracht van het zesde leerjaar kwam hij al vlug tot de constatatie dat de 
noodzaak tot brede zorg zich niet enkel opdringt in de onderbouw van een lagere school. De 
steeds groter wordende verschillen dwingen de leerkracht tot gedifferentieerde maatregelen. 
Het is daarbij belangrijk elk kind individueel goed te kennen, goed te begeleiden en daarbij de 
meest efficiënte middelen aan te wenden om het kind verder te oriënteren. Het is immers de 
toekomst van het kind waar je als leerkracht mee aan bouwt en in deze oriëntatiefase is een 
“brede zorg”, op welke manier dan ook, van cruciaal belang. 
 
Een brede zorg vraagt verhoogde aandacht voor zwak- en sterkbegaafden, voor inter-
individuele verschillen (verschillen tussen kinderen onderling) en intra-individuele verschillen 
(verschillen die je bij één leerling vaststelt wanneer je die volgt in verschillende situaties) en 
voor het individueel behoeftepatroon van elk kind. 
 
Hieronder geeft Ivan eerst de twee stappen aan die mee hebben geleid tot het ontwikkelen van 
de routeplanner. 
 
1 Differentiatie naar leerstijl 

 
Elk kind ontwikkelt, bewust of onbewust, een eigen leerstijl. Zowel voor de leerkracht als voor 
het kind zelf, is het belangrijk om te weten welke stijl het beste bij het kind past, ook in functie 
van de latere studiekeuze. 
Bij de start van het schooljaar trek ik dus bewust de tijd uit om de kinderen de gelegenheid te 
geven, om - samen met hen - te bepalen welke leerstijl het beste bij hen aansluit. 
  
Hiervoor ging ik te rade bij David Kolb. Kolb stelt dat je bij het leren een voorkeursstijl 
hanteert, waarmee je het liefst begint en waaraan je de meeste tijd besteedt. Het heeft 
daarom belang dat je deze voorkeursstijl kent om hieruit het meeste voordeel te halen. 
Anderzijds dien je ook de andere fasen van het leerproces te doorlopen, omdat ze essentieel 
zijn voor effectief leren. Kolb pleit er daarom voor dat je ook extra aandacht besteedt aan de 
leeractiviteiten waarin je je minder goed thuis voelt. 
 
De leerstijlen van Kolb situeren zich in vier types: 
 

• De doener leert het best door directe ervaringen en dingen doen. Door nieuwe 
ervaringen leert hij een probleem op te lossen. Hij werkt doelgericht, kan goed met 
mensen opschieten en wil tastbare resultaten bereiken. Een doener raakt graag 
betrokken bij een proces en voert graag plannen uit. Hij richt zich daarbij eerder op de 
informatie van anderen dan op zijn eigen analytische capaciteiten. Hij kan zich snel aan 
specifieke en concrete situaties aanpassen. Een doener leert vooral in uitdagende en 
spanningsvolle situaties en door veel afwisseling van werkvormen. 

• De dromer legt de nadruk op concrete ervaringen en heeft een groot 
voorstellingsvermogen. Zijn sterkte is de verbeeldingskracht en fantasie waarmee hij 
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een concrete situatie vanuit verschillende gezichtshoeken kan bekijken en snel 
verbanden kan leggen tussen een aantal observaties. Hij heeft ruimte nodig om zijn 
ideeën te creëren, om ervaringen en gevoelens te uiten. Hij leert vooral door visuele 
presentatie van de leerstof. 

• De denker richt zich op de logische samenhang tussen zaken. Hij wil gestructureerde 
situaties met duidelijke doelstellingen (congressen, colleges, boeken). Hij leert door 
relaties te leggen met kennis die hij opgedaan heeft in situaties waar hij intellectueel 
uitgedaagd wordt. Hij wil de kans krijgen vragen te stellen en de logica te achterhalen. 
Hij wil tijd om zelf met de stof bezig te zijn en deze in eigen kaders te plaatsen. 

• De beslisser is gericht op probleemoplossing en technologische toepassing van 
begrippen, modellen en theorieën. Hij wil activiteiten waarbij een duidelijk verband is 
tussen leren en werken. Hij zal zich richten op praktische zaken. Hij wil de kans krijgen 
dingen uit te proberen en te oefenen onder begeleiding van een expert. Zijn werkwijze 
is bij voorkeur doelgericht en planmatig. 

 
Ik geef de kinderen een lijst met uitspraken waarop ze aanduiden welke uitspraken best bij 
hun huidige studiehouding passen. Uitspraken zoals: 

• De dingen die ik het best onthoud, zijn dingen die ik gelezen heb. 
• Ik begrijp iets best wanneer ik het opzeg. 
• Ik houd ervan experimenten te doen. 
• Ik houd ervan te praten over de leerstof. 

Deze lijst zet ik om naar een schema. 
 

   verwerking vragenlijst met omzetting naar schema 
 
Nadien neem ik nog een praktische proef af, die hun leerstijl verder bepaalt en registreert of 
ze overwegend een hoor-, een praat-, een doe- of een zie-type zijn. 
 
Tot slot vergelijk ik het schema met de praktische proef en bespreek ik de resultaten uitvoerig 
met de leerlingen zelf. We besluiten welke leerstijl het beste bij hun studiehouding aansluit en 



De Routeplanner Ivan Van Gucht 3 

ik geef hen tips om deze stijl verder te ontwikkelen en om andere stijlen in hun studiemethode 
te integreren. 
 
Charlene is niet zo verstandig, maar compenseert dit door zich ten volle in te zetten en keihard 
te werken. In de leerstijlentest vindt ze van zichzelf dat ze vooral leert door te 
experimenteren. Ze werkt heel graag met haar handen. 
 
Maarten daarentegen begrijpt de leerstof het best na een mondelinge uitleg. Van voordrachten 
en spreekbeurten van anderen kan hij veel leren, vindt hij. 
 
2 De differentiatietoren  

 
Contractwerk en gedifferentieerde instructie, verwerking en huistaken zijn onontbeerlijk in elk 
leerjaar, ook in mijn zesde leerjaar.  
 
Aan het begin van een les wiskunde bvb stel ik het onderwerp voor. De leerlingen krijgen de 
kans om hun toepassingen en oefeningen direct te starten of om eerst de instructie mee te 
volgen. Leerlingen die de instructie overslaan, verbeteren steeds hun eigen werk met een 
correctiesleutel. De leerkracht doet nog een extra controle. 
 
De oefeningen van het werkboek of werkblad worden onderverdeeld in twee niveaus: 
middelmatig en sterk. Met de allerzwaksten spreek ik af welke oefeningen zij minimaal maken. 
Hier hanteer ik het principe: beter twee correcte oefeningen dan vier oefeningen met fouten.  
Tijdens de oefenfase werken de meeste kinderen zelfstandig. De allerzwaksten (en dit kan 
verschillen per onderdeel voor wiskunde) krijgen een verlengde instructie en maken de 
oefeningen onder begeleiding van de leerkracht. Deze werkmethode wordt ook in de 
spellingslessen toegepast. 
 
Op vraag van de leerkracht kan de les door de zorgcoördinator of zorgleerkracht gegeven 
worden, zodat er voor de leerkracht tijd vrij komt om de les op niveau van de zwakken te 
geven. 
 
Ook alle huistaken worden zo veel mogelijk gedifferentieerd. De moeilijkheidsgraad van de 
taak wordt aangegeven met dezelfde pictogrammen (zon en solsleutel). 
                      
Verder besteed ik één lestijd aan contractwerk. Per contract voorzie ik vier beurten, waarin de 
leerlingen aan hun takenpakket kunnen werken. Zij maken aan het begin van hun contract zelf 
een planning van wat ze per beurt gaan doen. De opdrachten bestaan uit inoefen- , 
verbredings- en verdiepingstaken rond wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, Frans en 
muzische vorming. Elke opdracht verdeel ik in moet- en mag-opdrachten. Na de kerstvakantie 
krijgen de leerlingen een contract op maat aan de hand van niveaucontracten. Zo krijgen de 
sterken uitsluitend uitbreidings- en verdiepingsmateriaal en de zwakken (aanvullende) 
remediëringsoefeningen. De leerlingen verbeteren zelf hun contract met een correctiesleutel. 
De leerkracht kijkt achteraf nog eens na. Tijdens contractwerk werk ik met enkele kinderen (in 
groep of individueel) aan hun tekorten door bvb extra uitleg bij een onderdeel te geven of door 
fouten te remediëren. 
 
Dit alles volstaat echter niet om aan de steeds groter wordende verschillen tussen de kinderen 
tegemoet te komen. Zo kom ik op het idee van een differentiatietoren.  
  
Deze differentiatietoren wordt door mij opgevat als een soort werkwinkel, waarin de leerlingen 
gedifferentieerde opdrachten vinden rond wiskunde, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie.  
 
Het is ook werkelijk een toren van bakjes met allerlei taken van Nederlands, wiskunde, Frans 
en wereldoriëntatie op drie moeilijkheidsniveaus.  
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Zij kiezen zelf hun opdracht en hun moeilijkheidsniveau. Er geldt wel de afspraak: wanneer ze 
aan een opdracht beginnen, moeten ze die afwerken en zelf verbeteren met een 
correctiesleutel. Tevens is er plaats voorzien om de taak te evalueren naar betrokkenheid en 
inhoud (gezichtjes). 
 
 

 
 
De verschillen in opdrachten duid ik aan met eenvoudige pictogrammen: 
 

 
gemakkelijk � gericht op de zwakken (oefeningen met extra stappen) 

 

middelmatig � kan door iedereen gemaakt worden 

 
moeilijk � gericht op de sterkere kinderen 

 
3 De routeplanner 

 
Na een maand blijkt dat deze manier van werken te eenzijdig en te cognitief gericht is en toch 
niet ten volle tegemoet kwam aan alle individuele verschillen. Er is meer nodig. 
 
Tevens zoek ik naar een middel om de leerlingen nog sterker te begeleiden in hun oriëntatie 
naar volgend schooljaar toe en wil daartoe activiteiten aanbieden waarbij ze hun persoonlijke 
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leerstijl verder maximaal kunnen ontwikkelen. Om dit te verwezenlijken wil ik de opdrachten 
zoveel mogelijk op de leerstijlen van Kolb enten. 
 
Zo groeit het idee om een systeem uit te werken waarbij de leerlingen zelfstandig aan de 
slag gaan en hun eigen leerroute bepalen, zodat het leerproces niet onderbroken wordt en 
de steeds groter wordende buffertijd efficiënt kan worden aangewend.  
De ROUTEPLANNER is geboren.  
 
Het systeem van de routeplanner is opgesteld als een soort GPS-systeem onder de vorm van 
een kaart waarop verschillende routes (lees: gevarieerde, aantrekkelijke en uitdagende 
opdrachten) uitgetekend staan. De leerlingen kiezen zelf de route die bij hen past en nemen zo 
hun eigen leerproces in handen. In bijna elke route zijn verschillende niveaus 
ondergebracht. Deze niveaus worden aangeduid met de pictogrammen uit de 
differentiatietoren (klavertje vier, zon en solsleutel). 
 
De opdrachten zijn sterk uitgebreide taken die zoveel mogelijk leerdomeinen omvatten en die 
de interesses van alle kinderen kunnen opwekken. Tevens zijn ze gevarieerd volgens de 
verschillende leerstijlen. Bij bepaalde routes ligt de nadruk meer op “horen”, bij andere routes 
eerder op “doen” .  
 
Maarten leert het best door dingen te horen. In de buffertijd kiest hij zo vaak hij kan voor 
route 5. Een nieuwe taal leren door woorden en zinnen op cd te horen, vindt hij reuze. “Het is 
net alsof ze in zijn oren geschreven worden”, zegt hij. 
 
Charlene vindt haar gading in de route 11. Experimenteren met technologie is echt haar ding. 
 

                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Routekaart 
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De leerlingen kunnen kiezen uit volgende routes: 
 

Route 1:  het stripverhaal 
Werking: De kinderen kiezen een strip uit de stripotheek met de bedoeling de 
strips echt te lezen. Op het einde van elk trimester wordt de inhoud van  de 
gelezen strips uitgewisseld in een groepswerk met als resultaat een eigen 
stripverhaal en/of een stripmuurkrant. 
Materiaal: De leerlingen zorgen zelf voor de opbouw van de stripotheek. Ze 
brengen elk drie strips mee. Na de kerst- en paasvakantie worden de strips 
vernieuwd. 

 

Route 2:  verhaal voor de klaskrant 
Werking: De kinderen schrijven verhalen met de bedoeling om die te bundelen in 
de klaskrant. De verhalen worden gebruikt in de lessen expressief en begrijpend 
lezen. Later is het de bedoeling verhalen te schrijven voor het eerste en tweede 
leerjaar. Deze verhalen worden dan ingelezen op cassette en/of cd en worden in 
de eerste graad aangewend in de leeslessen. 

 

Route 3: computer met internetverbinding 
Werking: De leerlingen kunnen kiezen uit bestaande cd-roms met voornamelijk 
als doel de leerstof van Frans, wiskunde en Nederlands in te oefenen, zelfstandig 
Engels te leren of informatie rond de W.O.-thema’s zelfstandig te verwerken. 
Rond deze thema’s wordt steeds een lijst met interessante sites aangeboden, 
waar de leerlingen extra informatie kunnen vinden. Ze krijgen ook de 
mogelijkheid om de activiteiten die ze in de I.C.T.-lessen leerden (powerpoint-
presentatie maken, naamkaarten ontwerpen, …)toe te passen. 
Materiaal: Bestaande cd-roms zoals de EDUROM-reeks, freeware beschikbaar op 
het internet (zoals woordkasteel, digitee, …) 

 
Route 4: de werktoren (lees differentiatietoren) 

Werking: De differentiatietoren lag aan de basis van de routeplanner. Het is 
werkelijk een toren van bakjes met allerlei taken van Nederlands, wiskunde, 
Frans en wereldoriëntatie op drie moeilijkheidsniveaus. Zij kiezen zelf hun 
opdracht en hun moeilijkheidsniveau. Er geldt wel de afspraak: wanneer ze aan 
een opdracht beginnen, moeten ze die afwerken en zelf verbeteren met een 
correctiesleutel. Tevens is er plaats voorzien om de taak te evalueren naar 
betrokkenheid en inhoud (gezichtjes). 
Materiaal: Werkblaadjes uit Rekenkalender en Taalklapper 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld werkblaadje werktoren 
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Route 5:  Do you speak English? 

Werking: Achteraan in de klas is een Engels hoekje uitgewerkt. Op een prikbord 
hangen een aantal fiches. Deze fiches zijn uitgewerkte stappenplannen waarmee 
de kinderen zelfstandig Engels kunnen leren. De woorden en de teksten zijn op 
cassette ingesproken. Na het luister- en spreekmodel maken de kinderen een 
eenvoudige verwerking van de woordenschat die ze geleerd hebben (woorden bij 
de juiste prent plakken, verbindingsoefeningen, …). 
Materiaal: fiches met stappenplan, cassettes en/of cd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van een fiche 

 
Route 6:  Een Frans boekje 

Werking: De leerlingen kiezen uit een reeks Franse miniboekjes. Ze lezen 
zelfstandig het verhaal. Woorden die ze niet begrijpen, zoeken ze zelf op in een 
Franse woordenboek. Nadien wordt het verhaal samengevat in een aantal 
kernachtige Franse zinnen of een kort stripverhaal met Franse tekstballonnen. 
Deze dienen dan als een soort van boekpromotie naar de andere kinderen toe. 
Materiaal: Franse boekjes 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld  Frans boekje (uitgeverij Van In) 

 
Route 7: tekenkaarten  

Werking: De kinderen kiezen uit een reeks tekenkaarten met een uitgewerkt 
stappenplan. Wanneer ze het plan nauwkeurig volgen, maken ze een 
gedetailleerde tekening van een dier, een persoon of voorwerp. Zo krijgt ieder 
kind het gevoel dat iedereen kan tekenen. 
Materiaal: tekenkaarten en tekenpapier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van tekenfiche 
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Route 8: Taalspelletjes 

Werkwijze: Op een reeks uitgewerkte fiches staan verschillende taalspelletjes die 
uitdagen tot creatief en probleemoplossend werken. De leerlingen lossen 
individueel of per twee droedels, anagrammen, cryptogrammen en puzzels op.  
Materiaal: fiches met taalspelletjes 

 
Route 9: Met een boekje in een hoekje 

Werkwijze: In de reeks “Vlaamse Filmpjes”, jaargang 2005-2006, zijn nu ook 
verwerkingsopdrachten ter beschikking. De kinderen kiezen vanuit hun eigen 
interesse een Vlaams Filmpje, lezen dit en maken nadien de verwerkings-
opdracht. Op hun routekaart noteren ze de titel van hun boekje. Tevens is er de 
mogelijkheid samen met een klasgenoot een boekje aan elkaar voor te lezen. 
Materiaal: Vlaamse Filmpjes en verwerkingsopdrachten 

 
Route 10: Stellen maar! 

Werkwijze: Ook hier kunnen de leerlingen kiezen uit een reeks stelfiches. Ze 
volgen een uitgewerkt stappenplan op de fiche en komen zo tot een creatief 
stelwerk. Uiteraard komt hun product aan het prikbord of wordt het opgenomen 
in de klaskrant. Tevens krijgen leerlingen de mogelijkheid om hun werk voor te 
lezen in de klas. 
Materiaal: stelfiches 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voorbeeld stelfiche 
(uitgeverij Abimo)    

 
Route 11: PIT (plezier in techniek) 

Werkwijze: Deze route werd ontwikkeld voor kinderen met een doestijl bij 
uitstek. Aan de hand van technofiches gaan de kinderen met allerlei materiaal 
aan de slag. Ze voeren de opgegeven proefjes uit en komen zo tot bepaalde 
vaststellingen. Ze controleren deze met onderzoeksgegevens en zo leren ze 
proefondervindelijk.  
Materiaal: technofiches en hun respectievelijk onderzoeksmateriaal (magneten, 
ballonnen, hefbomen, …) 
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Technofiches uit “Proeven van Techniek” (uitgeverij 
Averbode) 

 
Bevindingen 

 
Kinderen die het moeilijk hebben om een gepaste route te kiezen, worden hier begeleid door 
de leerkracht. Vanuit hun leerstijl en hun interesses wordt gekeken welke route kan gevolgd 
worden. 
 
Evy kan maar niet kiezen uit het aanbod van de routeplanner. Veel buffertijd heeft ze niet, 
omdat ze vaak alle tijd nodig heeft om haar gewone klastaken af te werken en omdat ze vaak 
individueel, door de leerkracht, begeleid wordt. Ze heeft immers sterk nood aan verlengde 
instructie. Met de meester wordt vanuit haar leerstijl (zie/hoor-type) en haar interesses (een 
nieuwe taal leren) een keuze uit route 3, route 5 en route 6 gemaakt. Deze routes komen het 
meest tegemoet aan haar drang om een nieuwe taal te leren. De leerkracht stuurt haar sterk 
naar route 5 omdat deze route het meest aanleunt bij haar leerstijl. Evy krijgt de mogelijkheid 
om al enkele eenvoudige woorden Engels te leren. De woorden worden haar auditief en visueel 
aangeboden. Nadien volgt een verwerking door de Engelse woorden bij de juiste afbeelding te 
plaatsen. Elke gevolgde route wordt met Evy geëvalueerd. Zo kan zij aangeven of de route 
haar wel echt uitdaagt en bijdraagt tot leervorderingen. 
 
Verdere procesbegeleiding 

 
Kinderen die het nodig hebben, krijgen compenserende maatregelen, op maat van het kind.  
 
Verder reflecteren de kinderen om de twee maanden op hun eigen leerhouding en hun 
welbevinden in de klas via onderstaand formulier. Deze evaluatie wordt nadien individueel 
besproken.  
 
Tussenevaluatie 6C ________________________ 
 
Ik vind het heel leuk niet leuk in onze klas. 

 
De opstelling van de klas vind ik goed niet goed. 

 
Onze klas is gezellig niet gezellig. 
 
Ik kom graag niet graag naar school. 

 
Ik voel mij goed niet goed  in de klas. 

 
Ik vind de lessen fijn niet fijn. 

 
Ik vind de lessen moeilijk niet moeilijk. 

 

De lessen worden goed niet goed uitgelegd. 
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Ik word goed niet goed  geholpen in de klas. 

 
Ik heb graag niet zo graag  een nieuwe plaats. 

 
Ik vind dat ik steeds niet altijd in orde ben met mijn schoolwerk. 
 
Ik werk thuis nog graag niet graag voor school. 

 
Ik vind dat ik betere geen betere resultaten kan halen. 

 
Ik ben tevreden niet tevreden over mijn schoolresultaten. 

 
Ik vind de meester streng niet streng. 
 
Ik vind de straffen rechtvaardig niet rechtvaardig. 

 
In onze klas zou ik graag hebben dat: 
 
 
Dit wil ik verder nog kwijt: 
 

 

 
Na de kerstvakantie wordt de leerstijl van de leerlingen opnieuw bepaald en vergeleken met 
hun leerstijl aan het begin van het schooljaar. Deze resultaten koppel ik aan hun studie-
resultaten. We bespreken elk rapport uitvoerig naar product, maar vooral naar proces. Het 
kind wordt hierbij maximaal betrokken. Zo vormt zich een eerste oriëntatie naar volgend 
schooljaar. Bij elke rapportering krijgen de kinderen tips om naast de verdere ontwikkeling van 
hun leerstijl ook hun studiehouding te optimaliseren. 
 
Vanuit de minder sterke rapporten kunnen we voor Charlene een studierichting aanraden die in 
de lijn van haar capaciteiten en van haar leerstijl ligt. Zij wordt sterk georiënteerd naar het 
Technische Onderwijs. Door de doe-ervaringen op een plaatselijke studiebeurs vormt Charlene 
zich meer en meer een beeld welke mogelijkheden dit type onderwijs haar biedt en geraakt ze 
er zelf van overtuigd om met een hernieuwde motivatie aan haar toekomst te werken. Zij zal 
volgend schooljaar allicht starten in de tuinbouwschool… 
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