
Wat is Expliciete Directe Instructie?  
Expliciete Directie Instructie (EDI) is een manier van lesgeven waarbij de leerkracht uitlegt en 

voordoet, waarna de leerlingen de gelegenheid krijgen samen met de leerkracht en met elkaar 

verder te oefenen. De leerkracht controleert voortdurend of alle leerlingen de leerstof begrijpen en 

geeft gerichte feedback. Als blijkt dat de meeste leerlingen de leerstof beheersen, dan werken ze 

zelfstandig verder.  

Op dit moment gebruiken we EDI als lesmodel tijdens de lessen rekenen, spelling en taal. Het team 

volgt hiervoor een scholingstraject om dit lesmodel zo goed mogelijk in te kunnen zetten.  

Waarom gebruiken we juist dit lesmodel?  
Het is belangrijk dat leerkrachten een lesmodel gebruiken dat bewezen effectief is. Hierdoor is de 

kans groot dat zowel de leerkracht als de leerlingen succeservaringen opdoen. Het grootste 

onderwijsonderzoek dat ooit is uitgevoerd is Project Follow Through waarin wetenschappers 22 

onderwijsaanpakken met elkaar vergeleken. Het onderzoek duurde 10 jaar en er namen meer dan 

200.000 leerlingen aan deel van groep 1 t/m 5. De uitkomsten waren helder en overtuigend: 

leerlingen die les hadden gekregen volgens de uitgangspunten van Expliciete Directe Instructie (EDI) 

hadden significant meer geleerd dan de leerlingen bij de overige aanpakken.  

EDI bestaat uit een aantal vaste onderdelen, aangevuld met technieken.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Waaruit bestaat een EDI-les?  
Een EDI-les bestaat uit de volgende onderdelen: 

• Activeren van voorkennis: De leerlingen krijgen een opdracht die aansluit bij de te geven 
les, maar waarvoor ze de benodigde kennis reeds bezitten. Deze kennis wordt hierdoor 
vanuit het langetermijngeheugen in het werkgeheugen geplaatst, zodat hierop de nieuwe 
kennis kan worden gebouwd.  

• Lesdoel: Hierin staat duidelijk wat de leerlingen aan het einde van de les moeten weten of 
kunnen. Het lesdoel wordt expliciet gedeeld met de leerlingen door dit op het bord te 
schrijven en samen te lezen. De oefenstof voor de zelfstandige verwerking moet aansluiten 
op het lesdoel.  

• Instructie over het concept: De begrippen die in het lesdoel staan beschreven, worden 
uitgelegd.  

• Instructie over de vaardigheid: De stappen die nodig zijn om de in het lesdoel beschreven 
vaardigheden goed uit te voeren, worden aangeleerd.  

• Begeleide inoefening: De leerlingen nemen het verwoorden en toepassen van de leerstof 
over, terwijl de leerkracht voortdurend controleert of ze het correct doen en begrijpen.  

• Kleine lesafsluiting: De leerlingen maken opdrachten of beantwoorden vragen om te laten 
zien dat ze de begrippen en vaardigheden van het lesdoel beheersen. Pas daarna mogen ze 
door naar de fase van zelfstandige verwerking. Dit om verkeerd inslijpen te vorkomen en om 
zelfstandig inoefenen effectiever te laten zijn.  

• Zelfstandige verwerking: De leerlingen oefenen zelfstandig met de in het lesoel beschreven 
begrippen en vaardigheden.  

• Verlengde instructie: De leerlingen die zich de leerstof tijdens de lesafsluiting nog 
onvoldoende eigen hebben gemaakt, volgen tijdens de zelfstandige verwerking een 
verlengde instructie met de leerkracht.  

• Grote lesafsluiting: De leerkracht bespreekt met de leerlingen na hoe de les is verlopen: hoe 
is er gewerkt, heeft iedereen zich aan de regels gehouden, welke opdrachten waren moeilijk 
of juist makkelijk? Het proces staat centraal in plaats van het lesdoel.  

 
 
Een EDI-les bevat de volgende technieken: 

• Betrekken en activeren: De leerlingen worden actief betrokken bij de les door mee te 
schrijven, na te denken, te verwoorden en uit te wisselen. 

• Controleren van begrip: Tijdens het lesgeven wordt voortdurend gecontroleerd of alle 
leerlingen ook echt tot leren komen.  

• Feedback: Het controleren van begrip geeft waardevolle informatie voor het geven van 
feedback.  

• Herhalen: Tijdens de les wordt de leerstof veelvuldig herhaald, zodat deze goed wordt 
onthouden. Dit gebeurt door veel vragen te stellen, mee te laten schrijven en veel 
voorbeelden uit te werken.  
 
 
  

 


