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Maar kleuters moeten toch ook vooral dingen zelf 
ontdekken? Botst EDI dan niet met het zelfstandig 
onderzoeken? Wendy: “Onderzoekend spelen en leren 
is enorm belangrijk bij het jonge kind. Dat staat voorop. 
Maar er zijn ook momenten dat kleuters instructie 
nodig hebben. EDI en onderzoekend leren vullen elkaar 
goed aan. Aan de hand van de leerdoelen bekijken  
wij wat geschikt is voor een EDI-les. Maar je moet wel 
een goede balans tussen beide vormen vinden.” 

Snel inzicht krijgen in het kunnen van kinderen
“Om de drie à vier weken maken de collega’s van de 
onderbouw samen een themaplanning. Daarin nemen 
ze de doelen vanuit de jaarplanning mee op reken-, 
taal-, motorisch en sociaal-emotioneel gebied. Van 
daaruit bekijken ze welke les een EDI-les kan zijn, zoals 

het herkennen van een vierkant (rekenen)”, zegt 
Margot. “Normaliter werk je de vier fases 

binnen één EDI-les af. Hoe verloopt dat 
bij jullie kleutergroepen?”, vraagt 
Tanja Riebroek zich af.  

Met een instructie volgens het EDI-model kun je meer focus houden 
op het doel. Ook bij kleuters. Wat wil je de kinderen echt leren en 
welke instructie hebben zij nodig? Hierbij is het van belang dat alle 
kleuters actief zijn en kunnen handelen. Het ‘ik, wij, jullie, jij’ helpt om 
zich dat eigen te maken. HCO helpt scholen en leerkrachten om dat 
EDI-model in te voeren. Om zo hun instructie te verbeteren en de 
doorgaande lijn te waarborgen. 

Margot Hofacker trapt het gesprek af. “EDI staat voor 
Expliciete Directe Instructie. Het is een vorm van 
directe instructie waarbij je als leraar nieuwe leerstof in 
stappen aanreikt en die vervolgens voldoende oefent. 
Zo activeer je alle kinderen om actief aan de les deel  
te nemen. Naast hogere betrokkenheid draagt EDI ook 
bij aan meer leerwinst. Tijdens een recente audit viel 
het zelfs de Inspectie op dat de betrokkenheid bij de 
kleuters zo hoog is.” Wendy Meijer knikt. “Zo’n drie jaar 

geleden voerden we EDI in voor de 
groepen 1 en 2. We vinden het 

belangrijk om een doorgaande 
lijn te realiseren. Door EDI al  

bij de kleuters in te voeren, 
raken ze vertrouwd met  
het model.” 

Juiste balans vinden 
“Een EDI-les kent vier 
fases: ik, wij, jullie, jij”, 
vervolgt Wendy. 

‘Door EDI al bij de 
kleuters in te voeren, 
raken ze vertrouwd 
met het model’
Wendy Meijer
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“Neem een les over vormen. Het doel is dan: ik leer  
een vierkant tussen andere vormen herkennen. Nadat 
ik het lesdoel heb benoemd, ga ik modelleren: hardop 
nadenken en voordoen. Daarbij doorloop ik diverse 
stappen. Dat noemen we voor de kinderen let-opjes. 
Met de vorm in mijn hand doe ik voor hoe ik erachter 
kom wat voor een vorm het is. Als eerste kijk ik goed 
naar de vorm. Het eerste let-opje is dus: goed kijken. 
Daarna tel ik alle kanten. Het tweede let-opje: tellen. 
Tot slot laat ik met een centimeter zien dat alle zijden 
even lang zijn. Het derde let-opje: meten. Ik schrijf  
de let-opjes op het bord bij het lesdoel en ondersteun 
dat met pictogrammen. Dat is de ik-fase. 
Vervolgens ga ik het samen met de 
kinderen doen (wij). Dan gaat 
iedere kleuter met een maatje 
aan de slag (jullie) en tot slot 
moet het kind het zelf-
standig kunnen (jij).”  
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“We merkten al snel dat dit bij hen niet lukte. Kleuters 
leren op een andere manier en kunnen de vier fases 
niet in één les doorlopen. Dat is meer geschikt voor 
leerlingen in groep 3 tot en met 8. We durfden dat zeer 
korte tijdsbestek los te laten, gaven onszelf daardoor 
meer ruimte en de kinderen meer gelegenheid om van 
‘ik’ naar ‘jij’ te komen. Dat verloopt nu prima”, aldus 
Wendy. “Als wij leerkrachten begeleiden bij het invoeren 
van EDI-lessen, adviseren we hen om na de instructie 
er vrij snel mee te gaan handelen”, vult Tanja aan.  
“Dus de ik-, wij- en jullie-fase kort na elkaar doen. Zo 
leren kinderen vrij direct het concept of de benodigde 
vaardigheden aan. Het is daarbij belangrijk dat iedereen 
actief meedoet. Door bovendien steeds cvb-vragen 
(controle van begrip) te stellen, kun je als leerkracht 
snel zien welke kinderen het al doorhebben en welke 
nog extra begeleiding of juist verdieping nodig hebben. 
Dit kan ook prima op een later moment in een kleine 
kring tijdens een speel werkles. Het koppelen van  
doel aan spel in hoeken zorgt ervoor dat kinderen zich 
het doel spelenderwijs eigen maken en dus nog meer 
kunnen oefenen in de jullie- en jij-fase. Uiteraard 
herhaal je het lesdoel binnen een themaperiode: 
kinderen hebben nu eenmaal meer tijd nodig om het 
zich eigen te maken.” 

EDI goede aanvulling op  
klassenmanagement GIP
De St. Victorschool besloot zelf het EDI-model in te 
voeren. Margot: “Zo’n zes jaar geleden bleek dat de 
doorgaande lijn bij ons nog onvoldoende was. We 
besloten het klassenmanagement GIP in te voeren.  
Dat zorgde aanvankelijk voor wat weerstand. Wordt het 
dan geen eenheidsworst? Maar al snel constateerden 
de teamleden dat GIP hun meer rust en structuur in  
de les gaf. Alleen het instructiemodel wilden we nog 
extra versterken. Een leerkracht had het boek over  
EDI gelezen en tipte ons dat. Nu blijkt dat het een  
zeer goede aanvulling is.” “Klopt”, beaamt Tanja.  

“In het vernieuwde boek over EDI is een hoofdstuk  
over groep 1 en 2 toegevoegd. Dat helpt leerkrachten 
om meer inzicht te krijgen hoe zij dit instructiemodel  
bij de kleuters kunnen toepassen. Ook als HCO helpen  
we leerkrachten dit inzichtelijk te maken. Welke fases 
van het model kun je wanneer inzetten? En hoe zorg je 
ervoor dat de kinderen de instructie zelfstandig gaan 
verwerken? Vooral door de fase van controle van 
begrip krijg je veel beter inzicht in waar je leerlingen 
staan, en wat dit betekent voor je verdere instructie.  
Je maakt keuzes wat en wanneer je iets doet in een 
grote kring of juist in een kleinere kring. De inzichten 
die deze lessen je geven, kun je verwerken in een 
volgend aanbod. Zo realiseer je een beredeneerd 
aanbod en help je alle kinderen, op alle niveaus, een 
stapje verder.” Margot: “Dat het werkt, bleek recent 
weer toen een kleuter naar school kwam en verrukt 
vertelde: ‘Eerst kon ik dit nog niet, en kijk eens wat  
ik nu al heb geleerd.’ Toch bijzonder om dat van zo’n 
jonge kleuter te horen.” 

Maandag  
Mijn week start op Kind-

centrum Da Vinci waar ik 
kom voor een observatie en 

diagnostisch onderzoek voor een meisje 
van 7 jaar. Voorafgaand aan dit onderzoek 
heb ik het intakegesprek met ouders.  
Maar: alles natuurlijk op voldoende afstand 
van elkaar, en met scherm (zie foto)! 1

Dinsdag
Dinsdag staat in het teken van de NIO.  
Dit is een groepsgewijze intelligentietest  
die scholen ondersteunt bij het kiezen  
van het juiste vervolgonderwijs. In deze 
periode wordt de NIO volop afgenomen 
door psychologen/orthopedagogen op  
de scholen in Den Haag en op het HCO. 
Samen met mijn collega Laura Oosterveer 
coördineer ik dit grote project. Dit  
betekent onder andere: veel bellen, mailen,  
navraag doen bij collega’s en de mensen 
die nakijken op weg helpen. 2  3  4

Woensdag
Op woensdag geef ik kortdurende behan - 
delingen aan kinderen met ver schillende 
problematiek (Zorg in Onderwijs trajecten). 
Zo zie ik vandaag bijvoorbeeld een meisje 
dat werkt aan haar zelfvertrouwen en  
een jongen die werkt aan zijn aandacht  
en concentratie in de klas (foto). 5

Donderdag
Op donderdagochtend neem ik samen  
met mijn collega Eveline een NIO af bij de 
groepen 8 van basisschool De Vliermeent 
(foto). In de middag heb ik gesprekken met 
ouders waarin ik ze naar aanleiding van 
uitgebreid onderzoek bij hun zoon/dochter 
kan vertellen of er wel of geen sprake is 
van dyslexie. 6

Vrijdag
In deze bijzondere periode proberen we 
natuurlijk zoveel mogelijk thuis te werken. 
Vandaag dus een thuiswerkdag! Dan werk 
ik verslagen uit van diagnostische onder-
zoeken en schrijf ik een behandel- en een 
evaluatieplan. Tussendoor heb ik contact 
met collega’s, via Teams videobellen of  
de telefoon. Collega’s zien en spreken is 
dan toch handig én gezellig. 7

Naam: Naniek Blommaert 
n.blommaert@hco.nl

‘EDI blijkt een zeer 
goede aanvulling 
op het klassen-
management GIP’ 
Margot Hofacker

‘Lesfases van het 
EDI-model kunnen 
prima worden  
verdeeld over een 
of meerdere dagen’ 
Tanja Riebroek
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‘Werken op afstand 
is een uitdaging!’
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Speciale scholing rond EDI 
en kleuters
In 2021 komt er een aparte scholing rond EDI en kleuters. 
Leerkrachten die meer handvatten willen rond dit onderwerp 
kunnen deze scholing volgen. Bij een schoolbrede scholing 
rond EDI gaat er altijd een onderwijsadviseur mee om de 
vertaling naar het jonge kind te maken. Kleuters vergen toch 
een net iets andere aanpak dan leerlingen die wat ouder zijn. 
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