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Vraag 

Verschilt het effect van Expliciete Directe Instructie (EDI) op de leerprestaties tussen 
hoogbegaafde basisschoolleerlingen en andere leerlingen, en zo ja, aan welke eisen moet 
de inzet van EDI voldoen om effectief bij te dragen aan het leren van hoogbegaafde 
leerlingen? 
 
Kort antwoord 

Binnen het EDI-model wordt instructie op een manier vormgegeven waarbij het voor 
hoogbegaafde leerlingen vaak te langzaam gaat. Er is wel veel ruimte voor differentiatie, 
mits de leerkrachtvaardigheden toereikend genoeg zijn in dit gebied. Hoogbegaafde 
leerlingen kunnen een zeer korte versie van de instructie krijgen, indien nodig, en verder 
verdieping en verrijking aangeboden krijgen. Ook werkt het voor hoogbegaafde leerlingen 
goed om ontdekkend te leren en keuzevrijheid te hebben in wat ze leren, waar mogelijk in 
een groep met leerlingen die ook (hoog)begaafd zijn. Wanneer er genoeg 
differentiatiemogelijkheden benut worden, zal het EDI-model dus goed kunnen werken 
voor hoogbegaafde leerlingen. 
 
De kernbegrippen Expliciete Directe Instructie (EDI) en (leren van) 
hoogbegaafden 

Het Directe Instructiemodel (DIM) is een veel gebruikte en zeer effectief gebleken 
didactische methode voor instructie in het basisonderwijs (Vernooy, z.d.).  
 
 
  



 

Het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI-model) is een verfijning van het DIM, waarbij 
de leerkracht expliciet duidelijke leerdoelen stelt en benoemt aan het begin van de les 
(Vernooy, z.d.). Hughes et al. (2017) benoemen vijf essentiële componenten van EDI: 

- Het opdelen van complexe vaardigheden in kleinere segmenten; 
- De aandacht van leerlingen richten op belangrijke aspecten van de leerstof door middel 

van modelen en hardop denken; 

- Het bevorderen van betrokkenheid door het systematisch aanbieden en afbouwen van 
ondersteuning; 

- Leerlingen mogelijkheden geven om te reageren en feedback te ontvangen; 

- Betekenisvolle oefenmogelijkheden creëren. 
 
 
Een hoogbegaafde leerling kenmerkt zich niet alleen door een hoge intelligentie, maar 
ook door niet cognitieve, persoonlijke kenmerken zoals een hoog doorzettingsvermogen, 
perfectionisme en een hoge sensitiviteit (van der Bruggen et al., 2018). Ook de meta- 
cognitieve vaardigheden van hoogbegaafden zijn verder ontwikkeld, waardoor 
hoogbegaafde leerlingen effectiever denken en leren dan gemiddeld in hun 
leeftijdsgroepen en waardoor ze zelfregulerende leerstrategieën vaker en effectiever 
gebruiken (Bruns et al., 2008; Grosfeld & Fisser, 2011). Wanneer hoogbegaafde 
leerlingen onderwijs ontvangen op een lager niveau of tempo dan passend, kunnen ze 
gaan onderpresteren en last krijgen van motivatieproblemen (Mooij et al., 2007; 
Steenbergen-Hu, et al., 2020). 
 
 
Effectiviteit van EDI voor (hoog)begaafde leerlingen 

Het EDI-model is erop gericht om procedurele informatie stap voor stap aan te bieden, 
bijvoorbeeld door het modelen en het opdelen in kleinere segmenten. De hoogbegaafde 
leerling komt vaak tot een oplossing zonder expliciet stil te staan bij de tussenliggende 
stappen. Het stap voor stap werken naar het einddoel is voor hoogbegaafde leerlingen 
vaak saai (Van Kessels, 2009) en kan voor een vermindering van motivatie zorgen (Mooij 
et al., 2007; Steenbergen-Hu et al., 2020). Het gevaar dat het tempo te langzaam is voor 
hoogbegaafde leerlingen bij een stap voor stap expliciete instructie is vrij groot. EDI lijkt 
dus niet de meest geschikte manier van onderwijs geven aan hoogbegaafde leerlingen. 
Echter, wanneer de docent aanpassingen maakt in het standaard format, kan het 
onderwijs van hoogbegaafde leerlingen wel goed worden vormgegeven wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van EDI in de klas. 

Bij het onderwijs geven aan hoogbegaafde leerlingen is het van belang dat de 
leerkracht een plan opstelt, waarbij gekeken wordt naar wat de leerling al kent en kan. 
Door dit goed in kaart te brengen, kan hier vervolgens op geanticipeerd worden. 
Wanneer een hoogbegaafde leerling al bekend is met de leerstof van de desbetreffende 
les, kan de leerkracht andere materialen aanbieden aan de leerling. Bij onderwerpen of 
vaardigheden waar een leerling nog niet bekend mee is, kan de leerling aansluiten bij de 
les. Daarbij is het wel wenselijk dat de leerling na de korte instructie zelf aan het werk kan 
en niet te lang bij het klassikale gedeelte van de uitleg hoeft te blijven. Wanneer een 
(hoog)begaafde leerlingen namelijk te lang naar een uitleg moet luisteren die hij/zij al 
begrijpt, haakt hij/zij af en raakt ongemotiveerd (Mooij et al., 2007; Steenbergen-Hu, et 
al., 2020). Wanneer de helft van de voorgeschreven leerstof weggelaten wordt zal dit 
geen negatief effect hebben op de in het curriculum vereiste leerprestaties. In combinatie 



 

met verrijkingsstof kan dit zelfs leiden tot positieve cognitieve en sociaal-emotionele 
effecten (Mooij et al., 2007). 

Oplossingen en toepassingen die hoogbegaafde leerlingen zien, zijn vaak ongebruikelijk 
en verschillen van wat de leerkracht voordoet (Grosfield & Fisser, 2011). Dit zorgt ervoor 
dat deze leerlingen vaak liever zelfstandig werken om door middel van experimenteren 
tot hun eigen oplossingen te komen (Grosfield & Fisser, 2011). Het zelfstandig laten 
werken blijkt een goede oplossing te zijn voor hoogbegaafde leerlingen (De Boer, 2013). 
Dit geeft de leerling de mogelijkheid om zijn of haar probleemoplossend vermogen verder 
te ontwikkelen. Het werken aan dit soort meta-cognitieve vaardigheden wordt voor 
hoogbegaafde leerlingen sterk aangeraden. De leerkracht moet hierbij wel een realistische 
inschatting kunnen maken of de leerling hiertoe in staat is bij het betreffende onderwerp. 
Daarnaast is het van belang dat leerlingen begeleid worden in hun onderzoekend leren en 
beschikken over onderzoeksvaardigheden (Alfieri et al., 2010). 

Wanneer gekozen wordt om expliciete directe instructie in te zetten in een klas met 
hoogbegaafde leerlingen is het van groot belang dat de leerkracht vaardig genoeg is om 
in te schatten wanneer een leerling de instructie verkort mee dient te krijgen of wanneer 
de leerling probleemoplossend of verdiepend bezig kan met de leerstof. Ook kan de 
leerkracht ervoor kiezen om de leerling met andere, meer uitdagende (en abstracte) 
onderwerpen aan de slag te laten gaan (De Boer, 2013). Daarnaast kan het motiverend 
werken voor de (hoog)begaafde leerlingen om meer vrijheid te hebben in de keuze 
waaraan ze werken en/of hoe ze dit doen (De Boer, 2013; Martin & Pickett, 2013). Dit 
kan zowel zelfstandig als in groepsverband met andere (hoog)begaafde leerlingen. 
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