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      Het activerende directe   

      instructiemodel 

 

 -  Roland Baas - 

Instructie geven staat centraal in het onderwijs. Maar 
waarover geef je instructie? Welke vragen stel je bij de 
instructie? Hoeveel vragen stel je? Welk doel streef je 
na? 

Instructie geven 
Bij het geven van instructie kan het gaan om verschil-
lende activiteiten die ten doel hebben om kennis te 
vergaderen of een vaardigheid te verbeteren of attitu-
de te veranderen1. Hierbij kan men verschillende soor-
ten kennis onderscheiden2: 
 

 oppervlakkige kennis om het concept te begrijpen; 
 diepere kennis om verbanden te leggen met andere 

concepten; 
 conceptueel denken om theorieën te gebruiken die 

ten grondslag liggen aan oppervlakkige en diepere 
kennis. 

 
Het is in ieder geval van belang om vooraf duidelijk de 
lesdoelen voor ogen te hebben én deze te communice-
ren naar de leerlingen, zodat de verwachtingen helder 
zijn en iedereen weet waar hij aan toe is. 

 
Modellen 
Effectieve instructie kan niet zonder zorgvuldige plan-
ning en efficiënte tijdsindeling. Daarbij is de rol van de 
docent natuurlijk belangrijk. Ook de lesopbouw heeft 
invloed op de effectiviteit van de instructie. Maar hoe 
kan je effectief instructie geven? In antwoord op deze 
vraag zijn modellen ontwikkeld. In dit artikel wordt 
het Activerende Directe InstructieModel (ADIM) be-
sproken. Het is goed om te realiseren dat modellen 
hulpmiddelen zijn, die de werkelijkheid beschrijven. 
Dat is dus iets anders dan de realiteit zelf. De complexe 
werkelijkheid is niet te vangen in modellen. 

 
Het Activerende Directie Instructiemodel 
Dit onderwijsmodel bezit elementen van de cognitieve 
psychologie en het behavioristisch denken. De cogni-
tieve psychologie toont aan dat kinderen effectief leren 
als zij nieuwe informatie kunnen verbinden aan aan-
wezige kennis. Het ADIM leidt tot een vaststaande 
volgorde in een les, waarbij allereerst de dagelijkse 
terugblik zorgt voor een verbinding tussen vorige 
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lessen en / of voorkennis van leerlingen ophaalt. Enke-
le andere hoofdkenmerken van het ADIM zijn: 
 

 basiskennis en –vaardigheden worden op een 
krachtige wijze ontwikkeld; 

 er wordt aangesloten op het individuele tempo van 
de leerling; 

 er worden duidelijke doelen gesteld; 
 er is een heldere leerstofopbouw; 
 er wordt directe feedback gegeven. 

Fasen 
Het ADIM is opgebouwd uit zeven fasen: 

1. Terugblik. Elke les start met het terugblikken op de 
leerstof van de vorige les en / of met het ophalen 
van voorkennis. 

2. Oriëntatie. Deze fase begint met een overzicht van 
wat je deze les wilt bereiken. Deze doelen worden 
toegelicht aan de leerlingen. Ook geeft hij een les-
overzicht met eindtijd. Hij bepreekt het belang van 
de leerstof. 

3. Instructie. De docent introduceert de nieuwe leer-
stof stapsgewijs, met gebruik van voorbeelden. Hij 
controleert regelmatig of de leerlingen de stof be-
grijpen, door vragen te stellen. 

4. Begeleide (in)oefening. De docent stelt veel vragen. 
Hij let op of alle leerlingen betrokken blijven. Hij 
probeert hoge succescores te halen, van zo’n 75 à 
80 %. Dat bevordert het zelfvertrouwen. Lage sco-
res frustreren, te hoge scores vervelen. 

5. Individuele (zelfstandige) verwerking. De leerlin-
gen verwerken de leerstof zelfstandig. De docent 
creëert een leeromgeving waarin de leerlingen hun 
leertijd effectief gebruiken. Hij controleert het leer-
lingenwerk zo snel mogelijk, zodat hij direct feed-
back kan geven op hun werk. 
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6. Evaluatie. De nabespreking van de dingen die goed 
en de dingen die minder goed gingen. De leerlingen 
benoemen dit zelf. Er wordt gecontroleerd of het 
lesdoel is bereikt. De docent geeft veel feedback, 
vooral procesfeedback. Zet de leerling aan het den-
ken: hoe komt het dat dit goed / fout ging? De do-
cent moedigt veel aan. 

7. Terug- en vooruitblik. De docent plaatst de les in de 
context van de andere lessen en geeft aan welke 
vervolgactiviteit komt.  

Schema ADIM met differentiatie 

Terugblik: 
Wat hebben we de vorige les gedaan / geleerd? 

Actief voorkennis ophalen 

Oriëntatie: 
Wat is het doel en de inhoud van de les? 

Verkorte instructie 
Alle leerlingen doen mee 

Zelfstandige  
verwerking 

Normale instructie en inoefenen 
 

Zelfstandige 
verwerking 

Verlengde 
instructie 

en  
inoefenen 

Zelfstandige 
verwerking 

 

Feedback Feedback Feedback 

Afsluiting: 
Is het doel gehaald? 

Wat hebben we geleerd? 

Terug- en vooruitblik 
 

 

De hoofdonderdelen van de les zijn de instructie, het 
begeleide inoefenen en de zelfstandige verwerking. 
Hieronder volgen per hoofdonderdeel enkele tips: 

 
Tips bij de instructie 

 Leer één oplossingsstrategie aan. Dit voorkomt 
verwarring. 

 Gebruik heldere taal en concrete voorbeelden. 
 Laat de leerlingen voorbeelden bedenken. Beperk 

de tijd hiervoor wel. 
 Demonstreer hardop denkend (modelen). 
 Speel vragen van de leerlingen terug naar de groep. 
 Controleer of de leerlingen de leerstof begrijpen. 
 Zorg voor een stapsgewijze toename van de moei-

lijkheidsgraad. 
 Differentieer in de vraagstelling. 
 Vat de uitleg aan het einde kort samen. 

 

Tips bij de begeleide (in)oefening 
 Stel veel vragen. 
 Laat de leerlingen de instructie herhalen en ver-

woorden. 

 Zorg voor een stapsgewijze toename van de moei-
lijkheidsgraad. 

 Verminder de ondersteuning geleidelijk aan. 
 Oefen door tot de leerlingen de leerstof beheersen. 

 

Tips bij de zelfstandige verwerking 
 Zorg ervoor dat de leerlingen gelijk kunnen starten. 
 Laat de leerlingen weten dat hun werk nagekeken 

wordt. 
 Houdt een vaste loopronde aan. 
 Zorg voor convergente differentiatie. 

 

Rol van de docent 
Het ADIM is met name van belang bij het aanleren van 
nieuwe kennis of vaardigheden en / of bij zwakkere 
leerlingen3. In het ADIM is sprake van een asymmetri-
sche verhouding (meer monoloog dan dialoog). De 
docent heeft een sterk sturende rol en is kennisover-
drager. 
 
Een leerling zegt: “Ik snap de sommen op bladzijde 19 
niet.” Wat doe je dan? 
1. Je gaat de som voorlezen? 
2. Je gaat de som uitleggen? 
3. Je vraagt wij hij niet snapt? 
4. Je vraagt wat hij wél snapt, zodat je ziet en hoort 

wat je nog aan moet vullen? 
 

 

 

Meer weten? 

Leren: wat is dat eigenlijk – Robert-Jan Simons 
Competenties verwerven met en zonder instructie - 
Robert-Jan Simons 
Leren zichtbaar maken – John Hattie 
Het didactische werkvormen boek – Arja Kerpel 
Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor 
een goede les – Arja Kerpel 
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