
  
Differentiatiemateriaal 
 
I. Differentiatie  in de klas 
 
1. Didactisch spelmateriaal 
 
MS 24 
Uitgeverij: Spectra Lernspiel 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: rekenspel 
Max aantal spelers: 4 
Omschrijving: houten spel met dobbelsteen en rode/blauwe  pionnen  
waarbij de wiskundebewerkingen tot 24 geoefend  worden. 
 
Nikitin Material Musterwürfel 
Uitgeverij: Logo-Lern-Spel-Verlag 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht 
Max aantal spelers: 1 
Omschrijving:   Blokjes met aan elke zijde één of twee kleuren.  Met  
deze blokjes dient een opgelegd patroon gemaakt te worden. 
 
Nikitin Material Bausteine 
Uitgeverij: Logo-Lern-Spel-Verlag 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht 
Max aantal spelers: 1 
Omschrijving: houten, rechthoekige blokken waarbij een voorbeeld  
wordt nagebouwd a.d.h.v. een voor - , een zij- en een bovenaanzicht. 
 
Logika bouwmeesterspel 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht 
Max aantal spelers: 1  
Omschrijving: op een basisplatform een aantal figuren opbouwen  
volgens een bouwplannetje. 
Vanaf 6j. 
 
Logika Prismentwist 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht 
Max aantal spelers: 1 
Omschrijving: 3D puzzel om figuren te bouwen en op te tekenen op een  
bouwplan 
Vanaf 8j. 
 
Logika Bilderlabyrint 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht 
Max aantal spelers: 1 
Omschrijving: de leerling dient blokjes op een veld te plaatsen, maar  
er moet een vooraf gekozen vakje onbedekt blijven. 



Vanaf 5j. 
 
Fingertip 
Uitgeverij: Logo-Lern-Spel-Verlag 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht, fijne motoriek 
Max aantal spelers: 2 
Omschrijving: gesloten doos met vier verschillend gekleurde bolletjes  
die met de vingers onder de bolletjes naar de juiste plaats moeten  
gebracht worden om patronen na te maken. 
 
Polydron 
Uitgeverij: Polydron 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: ruimtelijk inzicht, meetkunde 
Max aantal spelers: onbeperkt 
Omschrijving: plastiek constructiemateriaal waarbij driedimensionale  
figuren in elkaar geklikt worden.  Aan de hand van A4 opdrachtkaarten  
krijgen de kinderen de kans om vanuit verschillende invalshoeken met  
meetkunde bezig te zijn. 
 
Babbelspel 
Uitgeverij: MPI Ter Engelen 
Distributeur: MPI Ter Engelen 
Aard van het spel: sociale vaardigheden 
Omschrijving: spel gebaseerd op het ganzenbord.  Door middel van  
opdrachtkaarten oefenen de kinderen een bepaald aspect van sociale  
vaardigheid. 
 
Frag Mind 
Uitgeverij: Ignace Lasters 
Distributeur: Fragminder 
Aard van het spel: puzzelspel voor doordenkers, steunt op het logisch  
en strategisch denken 
Omschrijving:  door middel van opdrachtenkaarten moeten schuitjes  
zodanig verplaatst worden tot de kleuren verticaal overeenkomen.   
Geschikt voor spelers van zes tot acht jaar. 
 
Paletti 
Uitgeverij: Spectra Verlag 
Distributeur: Reduma 
Omschrijving: houten leerpalet met ˆafzonderlijk verkrijgbare-  
opdrachtkaarten.  Er zijn opdrachtkaarten voor rekenen, concentratie  
en waarneming. 
 
Tridio 
Uitgeverij: Educatief betzold 
Distributeur: Educatief betzold 
Omschrijving: een nieuw 3D-concept met verschillende opdrachtkaarten  
met stijgende moeilijkheidsgraad.  +/- • 125 voor het totaalpakket. 
 
 
2. Didactische werk -/lesmateriaal 



 
2.1 Kleuterschool 
 
Peutervolgsysteem 
Uitgeverij: Cito groep 
Distributeur: Cito groep 
Aard: handleiding en werkmateriaal voor kleuterleidsters om kleuters  
te volgen en te toetsen. 
 
Ontdekkisten 
Uitgeverij: 
Distributeur: Ronny Rottiers 
Aard: exploratief 
Omschrijving: materialenbak waarmee kleuters bepaalde verschijnselen  
kunnen observeren, proefjes doen en eigenschappen afleiden. 
 
Dino-pyramide 
Distributeur: Reduma 
Aard: concentratie en waarneming 
Omschrijving: legpuzzel met daarop dino's in allerlei vormen en  
kleuren.  De details zijn vaak minimaal, zodat het kind zeer  
gedetailleerd moet waarnemen om hoofd, lichaam en poten van de dino's  
aan elkaar te puzzelen. 
 
Slimmeriken: zo goed zo verder 
Distributeur: Zie Zo Educatief 
ISBN: 90-76640-06-8 
Aard: werkmateriaal voor kleuterleidsters om kleuters uitdaging aan  
te bieden 
Omschrijving: materiaalkaarten en ideeën om kinderen uitdaging aan te  
bieden, zelfstandig te laten werken en probleemoplossend te leren  
handelen. 
 
 
 
2.2  Lagere school 
 
2.2.1 Taal 
 
Bolleboos plus 
Uitgeverij: Zwijsen 
Distributeur: Zwijsen 
Aard: lezen 
Omschrijving: een boekenreeks voor kinderen die snel vorderen met  
lezen.  Er wordt een onderverdeling gemaakt naar leeservaring, AVI ˆ  
niveau en thema. 
 
Taaltoppers 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: taalpakket 
Omschrijving: 60 taalkaarten voor kinderen die sterk zijn in taal. 
Doelgroep: vanaf het vierde leerjaar 



 
Wie schrijft  die blijft 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: stellen 
Omschrijving: zestig stelopdrachten voor leerlingen vanaf het derde  
leerjaar 
 
Cryptologisch 
Uitgeverij: Kinheim 
Distributeur: Kinheim 
Aard: taal 
Omschrijving: oefenboek voor cryptische taalvaardigheid  
Doelgroep: hoogste jaren lager onderwijs 
 
Varia Begrijpend lezen Uilenreeks 
Uitgeverij: Bekadidact 
Distributeur: Bekadidact 
Aard: lezen 
Omschrijving: werkboekje om zelfstandig te werken 
Opmerking: de reeks heeft ook boekjes voor taal, rekenen, taalschat,  
woordenschat, spelling en klokkijken. 
 
Begrijpend lezen: `Het haargroeimiddel' 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: begrijpend lezen 
Omschrijving: een boeiend verhaal in zestien hoofdstukken met vragen  
voor het vierde leerjaar 
Opmerking: er zijn ook andere boekjes beschikbaar vanaf het derde  
leerjaar. 
`Leon Kameel' (3e leerjaar) 
`Een thuis voor opa' (5e leerjaar) 
`Een winter om nooit te vergeten' (6e leerjaar) 
 
Villa Alfabet  
Uitgeverij: Educatieve uitgeverij Maretak 
Distributeur: idem uitgeverij 
Aard: begrijpend lezen 
Omschrijving: per graad zijn er twaalf leesboekjes.  Deze leesboekjes  
kunnen aangeboden worden aan de goede lezers (min. AVI 4, eerste  
graad lagere school).  De inhoud is afgestemd op de leefwereld van de  
leerlingen.  In de boekjes staan regelmatig villaatjes getekend die  
naar een pagina achteraan in het boek verwijzen.  Op deze pagina  
staan dan vragen die het kind kan beantwoorden.  Achteraan in het  
boek staat ook het e ˆ mail adres van de auteur waarlangs de kinderen  
contact met hem/haar kunnen opnemen.  Bovendien staat er achteraan  
eveneens een huis met verschillende kamers getekend dat het kind  
aanspoort het thema verder uit te diepen en om over het thema te  
filosoferen.  Bij deze boekjes hoort de losbladige kaft `Villa  
verdieping' met verbredingsmateriaal voor de boekjes.  De kaft bevat  
ondermeer verhalen, schrijfopdrachten, tekenopdrachten en  
boekprofielen (om op jonge leeftijd een boekbespreking te maken). 



 
Slimme Taal 
Uitgeverij: Stichting Leerplanontwikkeling 
Distributeur: Stichting Leerplanontwikkeling 
Aard: leskaarten voor (hoog)begaafde leerlingen van de lagere school 
Omschrijving: leerstofpakket voor taal dat tegemoet komt aan de  
speciale leerbehoeften van hoogbegaafde kinderen.  De thematische  
inhouden blijven bij de leerstof van het leerstofjaar en kunnen  
zelfstandig verwerkt worden.  Het is pakket is afwisselend, vereist  
creativiteit van de leerlingen, bevat open problemen, maakt  
verschillende oplossingswegen mogelijk, stimuleert een onderzoekende  
houding, lokt interactie uit en roept reflectie op. 
 
Plustaak 
Uitgeverij: Delubas 
Distributeur: Reduma, Ronny Rottiers 
Aard: werkboekjes voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen 
Omschrijving: werkboekjes met verrijkingsstof op voorgaande gebieden  
die voor elke leeftijdsgroep te verkrijgen zijn. 
 
2.2.2  Rekenen 
 
Somplex 
Uitgeverij: Schoolbegeleidingsdienst Midden ˆ Holland en Rijnstreek 
Distributeur: Reduma, Ronny Rottiers 
Aard: verrijking voor rekenen 
Omschrijving: kopieermap per leerjaar met gevarieerde  
uitbreidingsleerstof voor wiskunde.  De oefeningen doen een beroep op  
het flexibel, divergente denken. 
 
Bolleboos mozaïeken 
Uitgeverij: Kluwer 
Distributeur: Kluwer 
Aard: verrijking voor rekenen 
Omschrijving: Oefenbladen over allerlei rekenvormen, waaraan de  
leerling zelfstandig kan werken. 
 
Leervierkanten 
Distributeur: Reduma 
Aard: rekenvaardigheid 
Omschrijving: de leervierkantjes moeten aan elkaar gelegd worden door  
de opgaven op te lossen en te laten corresponderen met de oplossing.   
Op deze manier ontstaat één groot vierkant.  De leerlingen kunnen  
zichzelf controleren door middel van de streepjescode.  De  
verschillende rekendomeinen komen aan bod. 
 
Rekentoppers 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: rekenpakket 
Omschrijving: 60 rekenkaarten voor de snelle rekenaars.   
Doelgroep: vanaf het vierde leerjaar 
 



Grafieken en tabellen 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: wiskunde 
Omschrijving: werkboek om tabellen, grafieken en histogrammen te  
leren interpreteren. 
Doelgroep: zesde leerjaar lager onderwijs 
 
Magico 4/Magico 9 
Uitgeverij: Spectra Lernspiel 
Distributeur: Reduma 
Aard van het spel: rekenspel 
Max aantal spelers: 3 
Omschrijving: houten speelplank met 4 of 9 kuiltjes.  In deze  
kuiltjes worden parels van een bepaalde waarde gelegd (rode parel =  
1, blauwe parel = 5) om een opdracht van de bijbehorende  
opdrachtkaarten op te lossen. 
 
Plustaak 
Uitgeverij: Delubas 
Distributeur: Reduma, Ronny Rottiers 
Aard: werkboekjes voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen 
Omschrijving: werkboekjes met verrijkingsstof op voorgaande gebieden  
die voor elke leeftijdsgroep te verkrijgen zijn. 
 
2.2.3  Logisch denken 
 
Plustaak 
Uitgeverij: Delubas 
Distributeur: Reduma, Ronny Rottiers 
Aard: werkboekjes voor rekenen, taal, lezen en begrijpend lezen 
Omschrijving: werkboekjes met verrijkingsstof op voorgaande gebieden  
die voor elke leeftijdsgroep te verkrijgen zijn. 
 
Uitdagers voor kids 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: Ajodakt 
Aard: logische denkpuzzels / redeneren 
Omschrijving: werkbladen op drie verschillende niveaus.  Te gebruiken  
in de lagere school 
 
Lokon 
Distributeur: B.N.J. Educatief 
Aard: leer ˆ en speelmateriaal ter bevordering van de ruimtelijke  
oriëntatie 
Omschrijving: duurzaam constructiemateriaal in hard plastiek  
bestaande uit verschillende vormen en in verschillende kleuren,  
waarmee je eindeloos modellen kan namaken. 
 
 
II. Kangoeroeklas 
 
Vooruit 



Uitgeverij: Kluwer 
Distributeur: Kluwer 
Aard: verrijkingsmateriaal, alle niveaus door elkaar.  Onderwerpen  
gaande van rekenen over geschiedenis tot filosoferen. 
Omschrijving: lesmogelijkheden met verrijkingsstof van zeer  
uiteenlopende aard en voor verschillende leeftijden. 
 
Opstekers 
Uitgeverij: Schoolbegeleidingsdienst Midden ˆ Holland en Rijnstreek 
Distributeur: Schoolbegeleidingsdienst Midden ˆ Holland en Rijnstreek 
Aard: stappenplan voor projectwerk 
Omschrijving: tips voor scholen en leerlingen vanaf het vijfde  
leerjaar, die vaak met projecten werken.  Opstekers brengt de  
leerling in contact met oplossingsstrategieën die op school minder  
vaak aan bod komen, maar die uitermate belangrijk zijn voor wie later  
in contact komt met wetenschappelijk onderzoek. 
 
Werkstuk ˆ wijzer 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: zelfstandig werk 
Omschrijving: stappenplan bij het maken van een werkstuk 
 
Stappenplan spreekbeurt 
Uitgeverij: Ajodakt 
Distributeur: De eenhoorn 
Aard: zelfstandig werk 
Omschrijving: stappenplan bij het voorbereiden van een spreekbeurt 
 
Onderstroom lessenpakket (5e ˆ 6e leerjaar) 
OnderStroom is een internetproject rond energie en milieu waarbij men  
het internet op een aangename en zinvolle manier in de  
onderwijssituatie wil introduceren.  De leerlingen maken in functie  
van een centrale probleemstelling doelgericht gebruik van het  
informatie ˆ aanbod en de communicatiemogelijkheden van het  
internet.  De fictieve persoon Reggie maakt zich zorgen over het  
milieu en daagt leerlingen uit opdrachten hier omtrent uit te  
voeren.  Tijdens hun oplossingsproces moeten de leerlingen zowel  
zelfstandig opzoekwerk verrichten als hulp bij elkaar zoeken en  
samenwerken.  De antwoorden kunnen dan teruggestuurd worden naar  
Reggie. 
 
Webquest (5e ˆ 6e leerjaar)  http://www.webquest.be 
Op deze website vind je telkens enkele actuele thema's waarover  
vragen kunnen worden opgelost.  De kinderen krijgen de mogelijkheid  
om enkele bronnen te raadplegen die een hulp kunnen zijn om  
informatie te vergaren. 
 
Hoekentas 
Uitgeverij: Abimo 
Distributeur: Abimo 
Aard: fichesysteem, allerlei opdrachten geschikt voor kleuters van de  
derde kleuterklas tot en met zesde leerjaar. 



 
Het piramidebouwspel 
Distributeur: Bekius 
Omschrijving: het is de bedoeling om met geschakelde parels een  
piramide te bouwen zoals aangegeven op de opdrachtkaarten.  Het is  
extra moeilijk omdat de kleuren op de kaart niet steeds dezelfde zijn  
als de kleuren van de vormen die je nodig hebt.  Er is een variatie  
voorzien waarbij kinderen tegen de tijd spelen. 
 
 
SI ˆ DI Protocol - Eduforce 
 



Distributeurs 
 
Abimo Uitgeverij 
Beukenlaan 8 
9250 Waasmunster 
 
Bekadidact 
Afdeling Voorlichting 
Postbus 122 
3740 AC Baarn 
Tel: 0031 035 54 82 421 
Fax: 0031 035 54 21 672 
E-mail: voorlichting@bekadidact.nl 
 
B.N.J. Educatief (Jegro, Bekius,Betzold...) 
Fortbaan 72 
2160 Wommelgem 
Tel: 03/322.87.50 
Fax: 03/322.16.65 
 
Cito groep 
Nieuwe Oeverstraat 50 
Postbus 1034 
MG Arnhem 
 
De eenhoorn 
Vlasstraat 17 
B ˆ 8710 Wielsbeke 
Tel: 056/60.54.60 
Fax: 056/61.69.81 
E-mail: info@eenhoorn.be 
Internet: http://www.eenhoorn.be 
 
Betzold Educatief  
Weteringschans 26 
1017 SG Amsterdam 
Tel: 0031 20 423 06 47 
Fax: 0031 020 423 06 46 
E-ail: info@betzold.com 
Internet: www.betzold.com 
 
Betzold Educatief zie BNJ educatief 
Wommelgem 
 
Educatieve uitgeverij Maretak 
Postbus 110 
8250 AC Dronten 
e ˆ mail: villa@maretak.nl 
ISBN voor Villa Alfabet: 90 437 0134 3 (basisdeel) 
 
Fragminder 
Bosmanlei 38 
2018 Antwerpen 



Fax: 03/235.47.55  
 
G.R. Bekius schoolartikelen 
Gert Bekius, adviseur in leermiddelen en onderwijsmethoden 
Ploeg 20 
1771 PT Wieringerwerf 
Tel: (0227) 60 10 65 
Fax: (0227) 60 10 15 
GSM: 06-27 02 84 80 
e- mail: grbekius@hetnet.nl 
website: www.schoolmaterialen.nl 
 
Kinheim Marketing BV 
't Zand 10 
4254 XP Sleeuwijk 
Tel: 0031 0183 302537 
Fax: 0031 0183 304996 
 
Ronny Rottiers 
Karperweg 2 
2500 Kessel 
tel: 0475/82.05.97 
ronald.rottiers@telenet.be 
 
Samsom / Kluwer 
Kouterveld 2 
1831 Diegem 
Tel: 02/719.16.03 
 
Schoolbegeleidingsdienst Midden ˆ Holland en Rijnstreek 
Postbus 219 
2410 AE Bodegraven 
Nederland 
Tel:  0031 172 61 92 59 
Fax: 0031 172 61 81 47 
 
Stichting Leerplanontwikkeling 
Afdeling Verkoop 
Postbus 2041 
7500 CA Enschede 
Tel.: 0031 053 484 0305 
http://catalogus.slo.nl 
e ˆ mail: verkoop@slo.nl 
www.infohoogbegaafd.nl/publicaties/slo 
 
Uitgeverij Zwijsen Educatief B.V. 
Postbus 805 
5000 AV Tilburg 
Gasthuisring 58 
5041 DT Tilburg 
Tel. / Fax: 0031- 013 583 88 00 
e-mail: klantenservice@zwijsen.nl 
 



 
Zie Zo Educatief 
Oude Baan 23 
5242HT Rosmalen 
Tel.: 073/521 83 74 
 
 


