
 

 

EDI en Teach in samenhang 
Werkt u op school al met het Expliciete Directe Instructie (EDI) model en bent u benieuwd naar 
de samenhang met de 62 technieken uit Teach Like a Champion om leerlingen te laten 
excelleren? Wij zetten graag uiteen hoe het EDI model zich verhoudt tot deze technieken. Veel 
elementen uit het EDI model komen overeen met de Teach-technieken. Als EDI binnen de 
school al een plaats heeft, kunnen de technieken enorm versterkend werken. In deze flyer 
verduidelijken we dat graag en geven we u inzicht in de overeenkomsten en verschillen.  
 
Overeenkomsten EDI en Teach Like a Champion 

• EDI en Teach leveren zeer concrete handvatten voor de onderwijspraktijk. 
• Uitgangspunt is dat de leraar grote invloed heeft op de leerresultaten. 
• EDI en Teach zorgen beide voor goede instructie en convergente differentiatie. 
• Controleren van begrip / begrip toetsen heeft een belangrijke plek. 
• De kracht van de juiste vragen stellen. 
• Denktijd voor leerlingen. 
• Willekeurige beurten geven. 
• Feedback. 
• Wisbordjes. 
• Centrale plaats voor het concrete lesdoel. 
• Leerlingen worden actief betrokken. 
• Aandacht voor procedures en feiten. 
• Wij-zij-jij structuur. 
• Belang van een lesafsluiting. 
• Lesvoorbereiding op detail.  
• Procedures en afspraken. 

 
Verschillen EDI en Teach Like a Champion 

• Het EDI model is geordend in tijd en heeft samenhang. De technieken uit Teach staan 
geclusterd per onderwerp. 

• De Teach-technieken pakken ook de cultuur van het leren op. Er is expliciet aandacht 
voor tempo/tempowisselingen in de klas, lezen en stellen en pedagogische aspecten. 
Dat maakt Teach breder dan EDI. 

• Bij Teach is er geen concrete techniek voor voordoen en hardop denken (modeling). 
 
Overzicht EDI en aansluitende Teach-technieken 
Hieronder de opbouw EDI model met stapstenen voor het controleren van begrip en 
aansluitende Teach-technieken. Sommige technieken zijn bruikbaar op meerdere 
plaatsen in het lesmodel, maar voor het overzicht is gekozen voor het meest voor de 
hand liggende moment. 
 
Lesfasen  EDI model Technieken uit Teach Like a Champion 2.0 
 Lesdoel en activeren voorkennis • Begintaak 

• Begin aan het eind 
• HAMM vraag 
• Zichtbaarheid 
• Dubbele planning 
• Balcontact  
• Pepper 
• Iedereen schrijft  

Instructie 
• Eerst instructie bieden  

• Stap voor stap  

Instructie  • Doelgericht vragen 



 

• Vragen stellen over de 
onderwezen stof 
 

• Analyseer fouten 
• Vraag en antwoord 
• Bord is papier 
• Een stapje terug 
• Goed is goed 
• Laat maar zien 
• Rekken 

Instructie  
• Denktijd bieden 

(iedereen activeren, 
uitwisselen) 

• Korte stop 
 

Instructie  
• Willekeurige beurten 

geven (zeker zijn dat 
iedereen leert) 

• Bliksembeurt 
• Weet niet geldt niet 
 

Instructie  
• Luisteren (monitoren 

van het leerproces) 

• Observeren is meer dan kijken 
 

Instructie  
• Feedback geven 

• Fouten opsporen en zelf verantwoordelijk zijn 
• Werk in beeld 
• Precies prijzen 
• Fouten maken hoort erbij 

Begeleide inoefening • Doelgericht vragen 
• Rondlopen 

Kleine lesafsluiting • Tussentijds toetsen en terugkoppelen 
• Periodieke feedback bij discussies 

Zelfstandige verwerking • Zinnen bouwen 
• schrijfconditie 

Verlengde instructie • (alle technieken uit de instructie passen hier ook) 
Grote lesafsluiting • Afzwaaier 

• Laat maar zien 
Algemeen 
• Procedures en afspraken 

• Goed begin 
• Drempel 
• Bij de tijd 
• Iedere minuut telt 
• Efficiënte routines 
• SARK/ VLORK 
• Strategische investering: van procedure tot routine 
• En nog eens 
• 100% technieken 
• Klare taal 
• Positief inkleden 
• Precies prijzen 

 
Regels in de EDI les en aansluitende Teach-technieken 
Regels in de EDI model Technieken uit Teach Like a Champion 2.0 
1. Wisbordjes • Iedereen schrijft 
2. Hele zinnen • Formulering telt 
3. Schoudermaatjes • Draai en Praat 
4. Kijken • VLORK 

• Strakke overgangen 
• 100% deel 1 Radar 
• 100% deel 2 Maak een coöperatieve houding 

zichtbaar 
5. Lezen • Spelbeheersing 

 
Meer informatie? Neem contact op via www.teachnederland.nl  

http://www.teachnederland.nl/

