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EDI en stoornissen verdwijnen als sneeuw voor de zon

Marcel Schmeier (www.onderwijsgek.nl) 
stuitte in zijn zoektocht naar publicaties 
over ‘instructie basisonderwijs’ op het zeer 
relevante Engelstalige boek ‘Explicit Direct 
Instruction’ ofwel EDI van Hollingsworth 
en Ybarra. Binnen een jaar bewerkte hij dit 
boek voor het Nederlands-Vlaamse basison-
derwijs. Zodra het uitkwam heb ik onmid-
dellijk via een tweet laten weten dat dit boek 
een must is voor alle leerkrachten. Ik kan niet 
hard genoeg roepen dat iedereen in het basis-
onderwijs dit boek moet aanschaffen en dat 
iedere pabostudent die afstudeert, geëxami-
neerd moet worden op haar of zijn kennis en 
vaardigheid in EDI. Als er in het onderwijs 
weer een keuze gemaakt wordt voor een di-
dactiek die leerlingen en leerkracht in een 
wederkerige, respectvolle relatie tot elkaar 
brengt, waarbij de leerkracht de kennis/vaar-

digheid die deze wil overdragen tot in elke 
vezel bezit, zal het aantal kinderen met dys-
lexie, dyscalculie, ADHD en wat dies meer zij 
zienderogen dalen. Sterker nog, ik denk dat 
we dan zullen kunnen concluderen dat de 
meeste problemen veroorzaakt worden door 
een inadequate didactiek. EDI geeft de leer-
kracht kennis, inzicht en houvast omdat de 
structuur van elke les geëxpliciteerd wordt en 
er een groot aantal concrete tips en technie-
ken wordt aangeboden. Waarom zouden we 
niet leren van het succes van een ander? Dit 
boek geeft elke leerkracht die gelegenheid. 
Aanschaffen dus!
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