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Vraag 

Welke fasen en werkvormen van het Directe-Instructiemodel zijn effectief bij 
afstandsonderwijs? 

 

Kort antwoord 

De effectiviteit van gebruik van het Directe-Instructiemodel bij afstandsonderwijs in het 
primair onderwijs is nog niet onderzocht. Wel hebben DI-experts adviezen gegeven over 
de toepassing van DI, naar aanleiding van de uitbraak van covid-19. Zij zien goede 
mogelijkheden voor digitale toepassingen van verschillende fasen en werkvormen van 
het model. Ook wijzen zij op het belang van differentiatie, om te voorkomen dat 
achterstanden toenemen.  

 

Toelichting antwoord 

Directe Instructie is effectief  

Directe Instructie (DI) is een zeer effectieve didactische benadering, blijkt uit een grote 
hoeveelheid onderzoek (Stockard e.a., 2018). Over dit onderzoek zijn verscheidene 
systematische reviews (Kinder e.a., 2005; Przychodzin-Havis e.a., 2005) en meta-
analyses (Camilli e.a., 2010; Coughlin, 2014) gepubliceerd. De sterkste onderbouwing 
biedt experimenteel en quasi-experimenteel onderzoek. Dat onderzoek maakt duidelijk 
dat DI sterke positieve leereffecten heeft, op de korte en lange termijn, zowel voor de 
‘gemiddelde’ leerling als voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Directe 
Instructie is effectief gebleken voor onderwijs in verschillende domeinen, zoals lezen, 
rekenen, spelling, exacte vakken en sociale vaardigheden (Adams, 1995; Hattie, 2009; 
Veenman e.a., 2003). 

Ook worden kenmerken van DI gevonden in studies naar verschillen tussen de wijze van 
lesgeven van effectieve en minder effectieve leraren: het gebruik van ‘modeling’ en 



 
 
 

 
 

hardop denken, begeleide inoefening, hints geven, begrip bij leerlingen checken, 
feedback geven, leerlingen de stof zelfstandig laten verwerken (Veenman e.a., 2003).  

 

Onderzoek naar Directe Instructie in afstandsonderwijs 

De vraag is nu: welke elementen van het DI-model zijn toepasbaar bij 
afstandsonderwijs? En is er ook onderzoek naar de effectiviteit van het DI-model bij 
afstandsonderwijs? Om met het laatste te beginnen: dat onderzoek is schaars. Dat is niet 
verrassend, want DI is ontwikkeld om te worden toegepast in het klaslokaal, niet voor 
afstandsonderwijs (Engelmann, 2020). Bovendien is het onderzoek beperkt tot het hoger 
onderwijs, waarschijnlijk omdat afstandsonderwijs daar gebruikelijker is dan in het 
basisonderwijs. In een experimentele studie in Taiwan werd geconstateerd dat juist de 
interactieve aspecten van DI effectief waren bij afstandsonderwijs: onderlinge discussie, 
reflectie, begeleide oefening en deelname aan een leergemeenschap dragen bij aan het 
kritisch denkvermogen van studenten (Yeh, 2007). Dit experiment geeft geen beeld van 
andere mogelijke effecten, zoals op kennisoverdracht, en de bevindingen kunnen niet 
zonder meer generaliseerd kunnen worden naar het basisonderwijs.  

 

DI-experts zien mogelijkheden voor toepassing bij afstandsonderwijs 

Sinds de coronacrisis geven experts adviezen voor de toepassing van DI bij het 
afstandsonderwijs. We geven een samenvatting van de adviezen van Siegfried 
Engelmann, een van de geestelijke vaders van het DI-model, en van Marcel Schmeier, 
auteur van het Nederlandse handboek Expliciete Directe Instructie. Ze publiceerden hun 
adviezen over afstandsonderwijs in het voorjaar van 2020 (Engelmann, 2020; Schmeier, 
2020). Hoewel ze (mede) zijn gebaseerd op de wetenschappelijke inzichten rondom DI, 
zijn ze nog niet door middel van empirisch onderzoek getoetst. 

Presentatie van lesstof kan op afstand. De presentatie van nieuwe stof lijdt wellicht het 
minst onder de afstand tussen leraar en leerlingen. Als voorbeelden van geschikte stof 
voor de onderbouw van de basisschool noemt Engelmann feitelijke informatie (dagen, 
maanden, seizoenen, begrippen om tijd aan te duiden). Schmeier noemt voor de hogere 
groepen van de basisschool voorbeelden van procedurele kennis (bijvoorbeeld 
rekenkundige bewerkingen) en feitenkennis (zaakvakken). Als algemene tip geeft 
Schmeier: werk langzaam en biedt de informatie stap voor stap aan. Schrijf bijvoorbeeld 
op een bord in plaats van een powerpointpresentatie met kant en klare dia’s te 
gebruiken. En als je toch een powerpointpresentatie gebruikt en je scherm deelt met de 
leerlingen (share screen), bouw de dia’s dan zin voor zin op, in plaats van de hele 
diatekst in één keer te tonen. Zo voorkom je overbelasting van het werkgeheugen van de 
leerlingen (Sweller, 1988).  

Benut interactie om leerlingen te activeren. Binnen het DI-model is de interactie tussen 
leraar en leerlingen minstens zo belangrijk als de presentatie van lesstof. Juist door die 
interactie kunnen leerlingen nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen. Vooral in latere 



 
 
 

 
 

uitwerkingen van het DI-model ligt nadruk op de actieve rol voor de leerling en op 
interactie. Dit geldt voor de volgende modellen: 

• Activerende Directe Instructie (ADI) – Leraar en leerlingen doorlopen de stappen 
binnen het model op een interactieve manier. Aspecten van het model zijn gebaseerd 
op onderzoek naar de verschillen tussen effectieve en minder effectieve leraren: 
opdelen van de lesstof, ‘modeling’ en hardop denken, hints geven, feedback zijn 
effectieve elementen van het ADI-model (Veenman, 2001). 

• Interactieve, Gedifferentieerde, Directe Instructie (IGDI) – Interactie zit in de naam 
van het IGDI-model. Instructie en begeleide inoefening zijn interactief (Houtveen 
e.a., 2004). Daarnaast wordt binnen dit model gedifferentieerd (zie ook verderop), 
door extra nadruk op de actieve rol van de leerling en begeleide inoefening. 

• Expliciete Directe Instructie (EDI) – Bij EDI worden leerlingen gedurende de hele les 
uitgedaagd om te reageren. Hiermee vergroten leraren de betrokkenheid van 
leerlingen, stimuleren ze een diepere verwerking van de stof en kunnen ze ook het 
leerproces volgen en daarop feedback geven (Hollingsworth & Ybarra, 2009). 

Juist het interactieve aspect vraagt volgens de twee genoemde experts en anderen 
(besproken in Kennisrotonde, 2020a) om bijzondere aandacht bij afstandsonderwijs. 
Engelmann ziet wat dit betreft zeker beperkingen. Hij vindt vooral klassikale, mondelinge 
interactie een probleem bij afstandsonderwijs: samen hardop lezen of klassikaal reageren 
op een vraag van de leraar is niet mogelijk vanwege de beperkingen van de software. 
Schmeier is hierover optimistischer. Hij noemt voorbeelden van collectieve interactie die 
goed passen binnen online toepassingen van de EDI-werkwijze. Zo is binnen EDI het 
werken met een ‘wisbordje’ gebruikelijk. De leraar stelt een vraag en alle leerlingen 
schrijven hun antwoord op een wisbordje. Op basis van de antwoorden kan de leraar 
beurten geven, feedback geven en/of daarop het vervolg van de instructie baseren. Deze 
werkwijze is ook mogelijk bij afstandsonderwijs. Daarbij helpt het als de antwoorden kort 
kunnen zijn en de leerlingen het bordje beeldvullend voor de webcam houden. Met deze 
werkwijze zijn leerlingen actief betrokken en kunnen leraren nagaan wat ze leren tijdens 
de les.  

Stel haalbare doelen. Bij afstandsonderwijs zou de lat niet al te hoog moeten liggen. Zorg 
in de eerste plaats dat leerlingen het leren op deze manier leuk blijven vinden, adviseert 
Engelmann. Veel succeservaringen vergroot het geloof in eigen kunnen en houdt de 
leerlingen gemotiveerd, zo weten we uit onderzoek in andere contexten (Bandura, 1993). 

Schmeier benadrukt om goed na te denken over de doelen. Doelgericht werken is in het 
algemeen een kenmerk van Directe Instructie, dat geldt volgens hem minstens zo sterk 
voor afstandsonderwijs. Het helpt leerlingen ‘bij de les’ te blijven als ze weten waar ze 
naar toe werken, zo weten we uit onderzoek in face-to-face onderwijs (Ambrose e.a., 
2010; Harackiewicz e.a., 2000). Schmeier wijst op de noodzaak om in afstandsonderwijs 
bij het kiezen van de doelen realistisch te zijn en minder ambitieus dan bij face-to-face 
onderwijs. Overigens is het nog geen uitgemaakte zaak dat afstandsonderwijs minder 
effectief is dan face-to-face-onderwijs (Kennisrotonde, 2020a). 

Zorg ook bij afstandonderwijs voor differentiatie bij Directe Instructie. Een belangrijk 
aandachtspunt bij afstandsonderwijs is differentiatie. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen 
dat de verschillen tussen leerlingen tijdens de coronacrisis toenemen, doordat ze zijn 
aangewezen op afstandsonderwijs. Dit blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek 



 
 
 

 
 

door de Universiteit van Amsterdam. Laagopgeleide ouders zeggen hun kinderen minder 
te helpen met het schoolwerk dan hoogopgeleide ouders, omdat ze zich daartoe niet 
goed in staat achten (Bol, 2020). Verder is er in gezinnen met weinig inkomsten niet 
altijd een geschikte ruimte om onderwijs te volgen (Kennisrotonde 2020b).Ten slotte 
hebben niet alle leerlingen toegang tot digitale middelen (devices, internetverbinding) om 
op afstand te leren (Kennisrotonde, 2020a).  

Binnen het IGDI-model is er apart aandacht voor differentiatie. Dit krijgt met name 
gestalte via zelfstandige verwerking/verlengde instructie. Hoe kun je dit vorm geven bij 
afstandsonderwijs? Engelmann geeft als algemene tip om te beginnen met het herhalen 
van stof die al tijdens het face-to-face onderwijs is behandeld. Voordelen daarvan:  

• Leerlingen kunnen eerst wennen aan de nieuwe vorm. 
• Leerlingen die de stof nog niet volledig beheersen, kunnen hun achterstand inlopen.  
• Als leerlingen niet beschikken over apparatuur om online lessen te volgen, ontstaat 

daardoor geen extra achterstand.  

Als iedereen gewend is aan de nieuwe werkwijze en er maatregelen zijn genomen om te 
zorgen dat alle leerlingen de lessen kunnen volgen, kan nieuwe stof worden 
geïntroduceerd.  

In de fase van individuele verwerking kan worden gedifferentieerd door onderscheid te 
maken tussen a) huiswerkopdrachten voor leerlingen die deze zelfstandig kunnen maken 
en b) verlengde instructie voor de leerlingen die daar behoefte aan hebben. Engelmann 
pleit ervoor om leerlingen met achterstand één-op-één aandacht te geven. Afstands-
onderwijs vindt hij daarvoor goed bruikbaar, zij het arbeidsintensief. Hij stelt voor om 
groepslessen en individuele lessen af te wisselen, juist voor de leerlingen met een 
achterstand. Ook Schmeier doet suggesties voor extra aandacht voor zwakkere 
leerlingen, bijvoorbeeld door middel van een privé-chat tijdens de les. 
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