
Directe instructie en dalton   
 

 
2012, Hans Wolthuis  1 

 

Directe instructie en dalton 
 

Dalton en opbrengstgericht werken? 

Veel scholen ervaren de druk vanuit de inspectie om zo hoog mogelijke 
leeropbrengsten te halen. Leeropbrengsten in de vorm van voldoende en liefst 
bovengemiddelde CITO-scores.  

De angst om als zwakke school aangemerkt te worden is groot. Voor daltonscholen is 
die druk extra groot. Als de leeropbrengsten tegenvallen is het advies al snel om maar 
wat minder aan dalton en iets meer aan (directe) instructie te doen. Alsof 
daltonwerkwijzen hogere opbrengsten in de weg zouden staan.  

 

Opbrengsten staan centraal 

Binnen de NDV (Nederlandse Dalton Vereniging) is de afgelopen jaren een proces gaande 
om de eigen uitgangspunten te actualiseren. In een concept-visiestuk (W. Wagenaar & K. 
Groeneveld, 2012) wordt naast de oude pijlers als zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
samenwerken als een van de kernwaarden van dalton genoemd: effectiviteit / doelmatigheid: 
‘Het daltononderwijs is gericht op een efficiënte inzet van tijd, mensen en middelen. De taak 
als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal gelegenheid om tot een 
doelmatige inrichting te komen’.  
Dit sluit aan bij de pragmatische opvattingen van grondlegster Helen Parkhurst, die in 
daltononderwijs in eerste instantie een manier zag om de vastgestelde onderwijsdoelen op 
een efficiëntere manier te behalen.  
Daltononderwijs heeft naar mijn mening twee hoofddoelstellingen: 

1. Het behalen van goede onderwijsresultaten, zoals die gemeten kunnen worden door 
methodetoetsen, CITO, etc.  

2. Het ontwikkelen van het kind als persoon. Te denken valt hoer aan zelfregulatie, 
zelfverantwoordelijkheid, samenwerken, sociaal-emotionele ontwikkeling, etc.. 

Daltononderwijs onderscheidt zich van ander onderwijs door de visie, dat deze tweede 
doelstelling in belangrijke mate bijdraagt aan de eerste.    
 

Voor alle scholen geldt op dit moment dat de opbrengsten belangrijker zijn dan wat dan ook. 
De leeropbrengsten moeten omhoog. En eigenlijk liggen de manieren ook wel vast: 
handelingsgericht werken, het directe instructiemodel en natuurlijk groepsplannen. 
Bovenschoolse besturen voeren vaak standaardverbetertrajecten in voor al hun scholen 
tegelijk. Voor alle scholen dezelfde vorm, dezelfde werkwijzen. Alsof het werken met 
bijvoorbeeld het directe instructiemodel de enige werkwijze zou zijn, die zou kunnen leiden 
tot hogere opbrengsten. Je zou je zelfs kunnen afvragen, of de starre manier, waarop het 
directe instructiemodel gehanteerd wordt, eigenlijk goede opbrengsten niet in de weg staat.  

 
Directe instructie en Dalton 
Siemon Veenman is één van degenen, die aan de wieg hebben gestaan van de prominente 
plaats, die het directe instructiemodel in Nederland heeft gekregen. Hij schrijft in 1998 een 
artikel onder de titel: ‘Leraargeleid onderwijs: directe instructie’ (S. Veenman, 1998). In deze 
titel komt meteen het dilemma naar voren, waarmee de daltonwereld nu worstelt: Directe 
instructie is leraargeleid onderwijs. In ‘Ontwikkelingslijnen binnen dalton’ (H. Wolthuis e.a., 
2005) wordt een model geschetst, waarbinnen daltonscholen hun positionering op de schaal 
leraargestuurd – gedeelde sturing – leerlinggestuurd kunnen bepalen. Daltonscholen zoeken 
gericht naar mogelijkheden om hun leerlingen tenminste voor een deel eigenaar te maken 
van hun eigen leerproces, hechten grote waarde aan zelfregulerend leren en beogen hun 
leerlingen zo op te voeden, dat ze de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces in 
steeds grotere mate aankunnen. In dat kader is het niet wenselijk, dat de leerkracht vooral 
sturend gedrag vertoont. 
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Veenman gaat in zijn paper veel flexibeler om met het directe instructiemodel dan we nu 
vaak onder druk van de inspectie en schoolbesturen zien: “Het instructiemodel voor 
uitvoerend handelen is vooral geschikt voor leerstof en vaardigheden waarbij alle stappen 
die een leerling moet doorlopen om iets te leren vooraf geëxpliciteerd kunnen worden en 
afzonderlijk kunnen worden aangeleerd of geoefend. De leerstof die hierbij gebruikt wordt 
laat zich meestal goed structureren en opdelen in kleine stappen. Het handelen kan 
regelrecht op zijn doel afstevenen, de leertaken kunnen volgens een vast schema worden 
afgewikkeld. Te denken valt hierbij aan het aanleren van rekenkundige algoritmen en 
wiskundige berekeningen, spellingsregels, leren decoderen, het hanteren van een 
spoorboekje, het hanteren van een legenda bij een atlas, het lezen van een wegenkaart, het 
spelen van toonladders, het leren omgaan met een tekstverwerker. Hierbij kan gebruik 
gemaakt worden van algoritmen, van vaste procedures of handelingsvoorschriften die, mits 
goed uitgevoerd, leiden tot de juiste oplossing of uitvoering’ (S. Veenman, 2001) 
 
Duidelijk is dat het directie instructiemodel niet voor alle leerstof geschikt is. Het model moet 
gericht ingezet worden. 
 
Direct na bovenstaande overwegingen plaatst Veenman in zijn paper onderstaand model 
van Pearson & Gallagher voor expliciete instructie. In dit model wordt een aantal graden van 
verantwoordelijkheid voor het volbrengen van het leertaken onderscheiden. In eerste fase 
van het leerproces staat meestal de docent centraal, via een fase van begeleide inoefening, 
die plaatsvindt onder gedeelde verantwoordelijkheid, volgt een fase van oefening of 
toepassing, waarin zelfsturing door de leerling mogelijk wordt. 
 

 

 
  
Figuur 1. Een model voor expliciete instructie (Pearson & Gallagher, 1983). 

 

In dit model zien we de lijn leraargestuurd – gedeelde sturing – leerlinggestuurd beschreven 
als graden in verantwoordelijkheid voor het volbrengen van de leertaken; als fasen dus 
binnen het didactisch proces. Deze didactische aanpak sluit aan bij de 
daltonontwikkelingslijnen, zoals die in ‘Ontwikkelingslijnen binnen Dalton’ (H. Wolthuis e.a., 
2005) beschreven zijn, niet alleen als een kenmerking van de leeromgeving, maar ook als 
een mogelijke ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken van de leerling.  

Op de meeste scholen wordt het directe instructiemodel erg letterlijk genomen en is het 
verworden tot de standaard didactische aanpak, die bij vrijwel alle vakken gevolgd moet 
worden. De meeste scholen hanteren het ‘directe instructie model’ (DIM) of de moderne 
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variant ‘interactieve gedifferentieerde directe instructie’ (IGDI) niet als leermodel, maar als 
lesmodel: ALLE onderstaande stappen moeten binnen een lesuur gezien worden.  

 
Figuur 2. Directe Instructie Model 

  
Het gebruik van het Directe Instructie Model als lesmodel sluit niet aan bij de werkwijze van 
veel daltonscholen. Binnen de daltonwereld is het werken met een (dag- of week-)taak 
belangrijk: ‘De taak als drager van de te leren vaardigheden en kennis biedt optimaal 
gelegenheid om tot een doelmatige inrichting te komen’ (W. Wagenaar & K. Groeneveld, 
2012). Een belangrijk aspect van dalton is, dat het kind de kans krijgt zijn leerproces op een 
voor hem zo optimaal mogelijke manier te doorlopen. De leerling krijgt naast de geplande 
instructies ook tijd (vanaf nu noem ik dit ‘daltontijd’) om zelf aan het werk te gaan. Hij kan 
zelf binnen die daltontijd bepalen hoe hij het meest effectief kan werken aan de taken en 
oefeningen, die hij moet doen. Natuurlijk moet zijn taak wel af, maar hij kan –binnen 
grenzen- zelf bepalen of hij wat meer daltontijd in rekenen dan wel taal investeert, of hij een 
extra instructie volgt voor spelling of een extra oefening doet op de computer. Hij kan werken 
aan taken in zijn eigen tempo, met zijn eigen aanpak, alleen of juist samen met klasgenoten. 
Hij kan ervoor kiezen aan zijn taken te werken in het eigen klaslokaal of om daarvoor een 
stiltewerkplek op te zoeken. 

De visie op het Directe Instructie Model als lesmodel past hier beslist niet bij. Maar zodra het 
Directe Instructie Model gehanteerd wordt als leermodel, past het model prima in een 
daltonsetting. De eerste fasen (dagelijkse terugblik, presentatie en de eerste (in-) oefening 
zouden prima als instructiemoment in de week ingepland kunnen worden. De volgende 
fasen (Individuele verwerking en periodieke terugblik) zouden gekoppeld kunnen worden 
aan de taak en uitgevoerd kunnen worden in taaktijd. De leerling wordt hierbij ondersteund 
door regelmatige hulprondes van de docent. Feedback en nabespreken zijn  belangrijke 
onderdelen van het leerproces en  dragen ook in belangrijke mate bij aan het uiteindelijke 
leerrendement (P.A. van der Ploeg, 2007). Deze inhoudelijke nabespreking zou gepland 
kunnen worden als een apart instructiemoment, of onderdeel kunnen uitmaken van de 
dagelijkse terugblik van de volgende instructiebijeenkomst.  
 

 

Figuur 3. Model gefaseerde directe instructie 
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De taak, (directe) instructie en zelfstandig werken 

Binnen vrijwel alle scholen wordt het directe instructiemodel zoals in figuur 2 beschreven 
gecombineerd met het werken met groepsplannen. In dat geval wordt er vaak gekozen voor 
onderstaand instructiemodel: 

 

Figuur 4. Trechtermodel 

 
In dit model wordt vaak begonnen met een korte oriëntatie op de leerstof van deze les en de 
bijbehorende taken. Leerlingen kunnen zich zo een beeld vormen van de opgaven, die ze na 
de instructie moeten maken. Een aantal leerlingen zou kunnen besluiten de instructie niet te 
volgen en meteen aan het werk te gaan. 
De kern van bovenstaand trechtermodel is de visie op instructie. In eerste instantie krijgt de 
hele groep een compacte instructie op de hele taak. Na deze instructie kan een aantal 
leerlingen zelfstandig aan het werk. De niet zo snelle leerlingen en de zwakke leerlingen 
blijven over. Zij krijgen dezelfde instructie nu nog een keer, langzamer, met meer 
voorbeelden en duidelijker. Na deze verlengde instructie kan een goed deel van de 
middengroep ook aan het werk. Een aantal leerlingen heeft nog steeds problemen met de 
stof en wordt door de leerkracht aan de instructietafel uitgenodigd om nogmaals instructie 
over de opgaven te krijgen en misschien ook wel geholpen te worden bij de volgende fase 
van begeleide inoefening. 

Op veel scholen wordt voor het vak rekenen gewerkt met varianten van het groepsplan. In 
het begin waren dit vooral veredelde handelingsplannen voor groepjes (instructiegevoelige) 
leerlingen, maar steeds meer worden groepsplannen gebruikt om alle leerlingen van de klas 
in te delen naar instructiebehoefte. Dit betreft dan vaak directe instructie binnen het 
trechtermodel van figuur 4. An sich een mooie en veilige weg om als school te leren omgaan 
met de verschillende instructiebehoeften van de leerlingen, maar er zijn wel kanttekeningen 
bij te maken.  

Zouden de leerlingen, die in een rekenles volgens het trechtermodel in de derde ronde aan 
de instructietafel zitten, echt iets opsteken van  de eerste plenaire instructie, waarna de 
‘instructieonafhankelijke’ leerlingen zelfstandig aan het werk gaan? Krijgen die 
instructieonafhankelijke leerlingen wel de juiste instructie en is de instructie niet te veel 
gericht op de instructiebehoefte van de gemiddelde leerling? Zou het niet zo moeten zijn dat 
de instructie voor de instructieonafhankelijke leerlingen een totaal andere is dan die voor de 
instructieafhankelijke of instructiegevoelige leerlingen? Vaak krijgen de 
instructieonafhankelijke leerlingen een verkorte instructie. Zou juist deze groep leerlingen 
niet behoefte hebben aan een instructie, waarin vooral aandacht geschonken wordt aan veel 
verschillende aanpakken en strategieën? Zouden aan de andere kant de instructiegevoelige 

leerlingen niet vooral gebaat zijn bij een instructie, waarin juist vooral één basisstrategie 
wordt aangeleerd die vervolgens samen met de leerkracht wordt ingeoefend? 

Als het werken met groepsplannen echt serieus genomen wordt, kan de keuze gemakt 
worden om elke groep een instructie op maat te geven. En juist in een daltonsetting kan dat 
prima. Aangenomen, dat alle schooltijd ‘daltontijd’ is, tijd waarin de leerling zelfstandig of 
samen aan zijn taken kan werken, dan zou de leerkracht instructies voor de verschillende 
groepen kunnen inplannen terwijl de andere leerlingen gewoon aan het werk zijn. Elke groep 
zou dan een instructie kunnen krijgen, die precies aansluit bij de eigen instructiebehoefte. 
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Figuur 5. Groepsinstructie 

 

Als bovenstaand model gevolgd wordt kan de vaste koppeling tussen de drie fasen (de 
instructie, werken aan de taak en de feedbackfase) binnen een les losgelaten worden. Als 
de leerling weet, wanneer de instructie gepland staat, kan de leerling in principe zelf kiezen, 
wanneer hij aan zijn taak werkt. De leerling kan er voor kiezen vooruit te werken. En kan hij 
niet verder, dan weet hij, wanneer de instructie gepland staat. In figuur 5 staan de instructies 
nog min of meer gepland in een lesmodel, maar eigenlijk kunnen de instructies voor de 
verschillende groepen op elk moment van de dag ingepland worden. Voor de 
instructieafhankelijke leerlingen lijkt het wenselijk, om de inoefening tijdens de taaktijd direct 
te laten aansluiten op de instructietijd. ’Het model blijkt zeer effectief te zijn voor kinderen uit 
achterstandssituaties. Deze kinderen, die meestal niet beschikken over zelfregulerende 
studievaardigheden, hebben veel behoefte aan actieve instructie en begeleiding door de 
leraar. Dit betekent geen lange lessen met veel uitleg, maar het aan de orde stellen van 
leerstof met veel vragen om de leerlingen te stimuleren de leerstof te begrijpen en er kritisch 
mee om te gaan, het laten zien van de verbanden tussen de voornaamste begrippen, het 
zelfstandig oplossen van problemen en het stimuleren van hogere cognitieve 
denkprocessen. (S.Veenman, 2001). 

Dat loskoppelen van de instructie, de taak en de feedbackfase levert ook andere 
organisatorische en didactische mogelijkheden op; parallelle klassen kunnen leerlingen 
uitwisselen, de school kan gaan werken met vakspecialisten, die ook lessen verzorgen in de 
klas van een collega, etc. 

Op verschillende daltonscholen wordt gekozen voor het clusteren van een aantal instructies 
zodat leerlingen over zo veel mogelijk ononderbroken daltontijd kunnen beschikken. 

 

Figuur 6. Combi-instructie of stapel-instructie 

 

In dit model kunnen instructies over de weektaak en over eenvoudige, simpele taken 
gecombineerd worden. Het lijkt niet wenselijk deze combi-instructies als standaard in te 
voeren. Deze organisatievorm leidt snel tot oppervlakkige instructies over wat de leerling 
moet doen en is minder geschikt voor taken, waarvoor uitleg of interactie rond aanpakken 
nodig zijn.  
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Samenvattend 

Dalton en directe instructie sluiten elkaar niet uit. Het directe instructiemodel is –zeker als 
LEER-model- ook binnen een daltonsetting voor een aantal onderwijsinhouden een prima 
didactische aanpak. Aan verschillende groepen leerlingen kan het loskoppelen van de 
instructiefase, de taaktijd en de feedbackfase kansen bieden om in het verlengde van de 
groepsplannen instructie op maat te verzorgen. Voor instructiegevoelige leerlingen is het van 
belang de verschillende fasen van het model dicht op elkaar te laten aansluiten.  

 

Contact? 

 
Hans Wolthuis 
DaltonDeventer 
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