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I. AANTEKENINGEN
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1.2 IGDI-MODEL
A. ACHTERGROND
Het IGDI-model (Interactief Gediﬀerentieerde Directe Instructie) is een variant op het Eﬀectieve
Instructie-model (bouwsteen 1.1.). Het is bedoeld voor leerkracht gestuurde activiteiten.
(Let wel: De activiteiten in de groepen 1 en 2 zijn vaak niet-leerkracht gestuurd, denk bijvoorbeeld
aan ontdekkend leren. Het IGDI-model is dan niet zomaar te gebruiken, maar je kunt wel
componenten uit het model toepassen om de activiteit eﬀectief te maken.)
Het IGDI-model is gebaseerd op twee principes:
1. De leerkracht demonstreert doelgericht en geeft uitleg;
2. De leerlingen leren door oefening en herhaling.
Net als bij het model ‘Eﬀectieve Instructie’ is er een verdeling over verschillende fasen. In de
eerste fasen van het IGDI-model creëer je condities om te leren. In de daaropvolgende fasen
wordt geleerd. Tenslotte wordt in de laatste fasen teruggekeken. Het IGDI-model bestaat uit de
volgende fasen:

Evaluatie van de actiepunten van de vorige keer:

1. Gezamenlijke start van de les (= korte introductie met de hele groep);
2. Interactieve groepsinstructie;
3. Begeleid inoefenen (met de hele groep, met eventueel als uitzondering de plusleerlingen die
geen instructie nodig hebben en die al zelfstandig aan het werk gaan);
4. A. Zelfstandig Werken van de groep;
B. Verlengde Instructie aan de zwakke leerlingen (instructie-afhankelijk);
5. Zelfstandig werken hele groep (leerkracht loopt rond en helpt waar nodig, inclusief bij
plusleerlingen);
6. Afsluiting van de les (= reﬂectie op de les met de hele groep).
De overeenkomsten met het model Eﬀectieve Instructie zijn duidelijk.

Nieuwe actiepunten:
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B. BEGINSITUATIE

D. DOEL VAN DEZE BOUWSTEEN

(Wat is de huidige stand van zaken? Pluspunten en werkpunten.)

(Wat willen we bereiken?)

C. KIJKWIJZER IGDI

1e fase: Gezamenlijke start
1.1. De lkr. geeft een samenvatting van voorgaande stof
1.2. De lkr. haalt zo nodig de benodigde voorkennis op
1.3. De lkr. zet plusleerlingen aan het werk
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Vanuit de hiervoor beschreven theorie en het hierboven verwoorde doel operationaliseren wij tot
de volgende indicatoren:
1. Er is een schoolspeciﬁek visiedocument ‘IGDI’.
2. Er is een kijkwijzer voor de klassenbezoeken en individueel gebruik.
3. De teamleden zijn in staat om bewust te kiezen voor de inzet van het ‘IGDI-model’.
4. De teamleden zijn in staat om op een juiste wijze dit model toe te passen.
5.
6.
7.
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F. WERKAFSPRAKEN
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5e fase: Afsluiting
5.1. De lkr geeft duidelijk het eind van verwerking aan
5.2. De lkr. peilt de opbrengsten inhoudelijk
5.3. De lkr evalueert wederzijds de les
5.4. De lkr sluit de les duidelijk af

(waaruit blijkt dat we ons doel bereikt hebben?)

-

4e fase: Zelfstandig werken
4.1. De lkr zorgt voor bij de instructie aansluitende
opdrachten
4.2. De lkr zorgt voor ononderbroken verwerkingsfase
4.3. De lkr laat weten dat het werk wordt gecorrigeerd
4.4. De lkr gebruikt diﬀerentiatie in verwerking
4.5. De lkr gebruikt zo nodig het oranje stoplicht
(samenwerken)

E. INDICATOREN
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3e fase: Begeleide (in)oefening
3.1. De lkr. geeft veel opdrachten/oefenmomenten
3.2. De lkr. gebruikt veel interactie (w.o. procesvragen)
3.3. De lkr. zorgt voor hoge successcores
3.4. De lkr. peilt of de leerlingen de stof begrijpen
3.5. De lkr. oefent tot voldoende leerlingen het begrijpen
3.6. De lkr. gebruikt diﬀerentiatie in (verlengde) instructie

Alle teamleden kennen de uitgangspunten van het ‘IGDI-model’.
Alle teamleden gebruiken het ‘IGDI-model’ in hun groep.
Er is een kijkwijzer ‘IGDI’ die gebruikt wordt bij klassenbezoeken.
Er is een visiedocument ‘IGDI’ met daarin de gemaakte afspraken.

+
+
+

2e fase: Interactieve groepsinstructie
2.1. De lkr geeft kort lesdoelen aan en het lesoverzicht
2.2. De lkr. geeft onderwijs in kleine stapjes
2.3. De lkr. gebruikt voorbeelden, handelingswijzers,
modellen
2.4. De lkr. maakt veel gebruik van interactie
2.5. De lkr. laat het gepresenteerde onder begeleiding
oefenen
2.6. De lkr. geeft een samenvatting van de hoofdzaken
2.7. De lkr. gaat na of de meeste lln de stof begrijpen

actiepunt

werkpunt

winstpunt

(voor nulmeting, klassenbezoek e.d.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. De volgende teamleden fungeren als commissie ‘IGDI’: __________________________________
2. Deze commissie schrijft een beknopt visiedocument ‘IGDI’. (Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de informatie uit het Algemeen deel.)
3. Deze commissie schrijft voor de volgende vergadering een voorstel voor een schoolspeciﬁeke
‘Kijkwijzer IGDI’.
4.
5.
6.

G. TIJDSPLANNING

H. EVALUATIE & BORGING
1. In week ___ vullen alle teamleden opnieuw de kijkwijzer in en benoemen hun werkpunten.
(Of: middels klassenconsultaties worden de kijkwijzers ingevuld en ingezameld.)
2. De commissie zorgt voor tijdige verspreiding, inzameling en verwerking.
3. De commissie stelt op basis van de verwerking een korte notitie op met aanbevelingen. Hierbij
wordt de eerste meting meegenomen en de ontwikkeling beschreven.
4. Deze notitie wordt besproken tijdens de eerstvolgende teamvergadering. Hieruit kunnen
desgewenst beleidsvoornemens of scholingsafspraken geformuleerd worden.

