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1.

LEREN LEREN… WAT IS DAT?

1.1

Inleiding

Een eenvoudige definitie van ‘studeren’ is: je nieuwe dingen eigen maken om deze
zelf te kunnen toepassen in andere situaties.
In deze definitie zitten twee componenten.
•

•

Enerzijds is er de ‘wat-heb-je-te-studeren’-component’. Dit is wat iedere
leraar individueel in de klas doet. De materie van zijn/haar vak
overbrengen en zo goed mogelijk laten instuderen.
Het tweede stuk is de ‘hoe-doe-je-dat-component’. Dit is de wijze waarop
de leerling een bepaald stuk van de leerstof kan instuderen. Hier is het
erg belangrijk dat de leraar regelmatig aan zijn leerlingen uitlegt hoe zij
de materie kunnen instuderen.

De uiteindelijke bedoeling is dat jullie bepaalde studievaardigheden ontwikkelen
en verder uitdiepen om zo een goede studiemethode te ontwikkelen voor jullie
verdere studieloopbaan en leven.

We onthouden:
10% van wat we lezen
20% van wat we horen
30% van wat we zien
50% van wat we horen en zien
70% van wat we met anderen bespreken
80% van wat we evalueren en nabespreken
90% van wat we anderen uitleggen
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Even de motivatie aanwakkeren
1.2

Hoeveel wegen je hersenen?

O 2% van je lichaamsgewicht
O 8% van je lichaamsgewicht
O 15% van je lichaamsgewicht

Hoeveel energie verbruiken je hersenen?
O 10% van de totale behoefte aan energie
O 20% van de totale behoefte aan energie
O 30% van de totale behoefte aan energie

Wat kun je het beste eten tijdens het leren?

O Chips
O Nootjes en rozijnen
O Dropjes

Na hoeveel minuten hebben de hersenen even rust nodig tijdens het leren?
O Na 15 tot 30 minuten
O Na 45 tot 60 minuten
O Na 90 tot 120 minuten

Het gewicht van je hersenen is 2 % van je
lichaamsgewicht. Hierbij gaan we wel uit van
een ‘gezond’ gewicht... weegt iemand 250 kilo
dan zal het brein geen 5 kilo wegen☺
Ook al wegen je hersenen niet veel, ze
verbruiken toch 20% van je totale
energiebehoefte! Daarbij produceren ze ook
veel afvalstoffen, drink dus veel water! Net
als je hele lijf hebben hersenen vitaminen,
mineralen en zuurstof nodig om goed te
kunnen functioneren. Het is aan te raden
‘gezond te snoepen’ tijdens het leren.
Nootjes en rozijnen zijn bijvoorbeeld goed;
in noten zitten vitamine B’s en de
fruitsuikers uit de rozijnen leveren energie.
Denk ook aan fruit, wortels of een
meergranen-notenreep. De hersenen hebben
ook zuurstof nodig, daarom is het belangrijk
dat je tussen het leren door ook even gaat
bewegen.
Je hersenen kunnen niet continue ‘aan’ staan.
Na ongeveer 45 tot 60 minuten hebben ze
even rust nodig om al het geleerde op te
slaan in het lange termijn geheugen. Neem na
ieder uur een kwartiertje pauze. Gebruik dat
kwartier bijvoorbeeld om te bewegen; zo
komt er gelijk weer veel zuurstof in je
hersens!
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1.3

Vragenlijst : Hoe studeer ik tot nu toe?
(Kruis bij elke vraag slechts één vakje aan)
4
Altijd

3
Meestal

2
Zelden

1
Nooit

Vaak

Soms

Nauwelijks

Bijna nooit

Nooit

Zelden

Vaak

Meestal

Mondelinge opdrachten doe ik aan het einde.

Altijd

Meestal

Af en toe

Zelden

In welke volgorde ik mijn huiswerk maak, laat ik aan
het toeval toe.

Altijd

Meestal

Zelden

Nooit

Tijdens examens heb ik tijd tekort.

Altijd

Meestal

Zelden

Nooit

Erg veel

Iets meer den
anders

Doelgerichter

Net als anders

Niet

Zo’n beetje

Vrij goed

Heel goed

Altijd

Meestal

Soms

Heel zelden

Bijna altijd

Komt vaak voor

Af en toe

Neen

Het kost me alle moeite om met mijn huiswerk te
beginnen.
Ik laat me afleiden en ga eerst ontspannen (lezen,
muziek luisteren,…).
Wat ik heb voorgenomen aan huiswerk te doen,
maak ik ook af.

De dag voor een examen leer ik

Ik weet welke vakken mijn extra aandacht vragen

Ik ben zenuwachtig voor examens.
Tijdens examens ben ik dingen vergeten die ik
daarvoor wel wist.
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Ik heb een vaste werkplek.

Nooit

Soms

Meestal

Altijd

Ik word op mijn werkplek gestoord.

Regelmatig

Heel vaak

Vaak

Heel zelden

Mijn nota’s zijn

Waardeloos
Nooit

Nauwelijks
leesbaar
Heel zelden

Leesbaar
Soms

Goed bruikbaar
Vaak

Bijna altijd

Heel vaak

Soms

Nooit

Ja

Heel vaak

Soms

Nooit

Bijna nooit

Heel zelden

Soms

Vaak

Nooit

Zelden

Vaak

Bijna altijd

Ja

Vaak

Komt voor

Neen

Neen

Af en toe

Vaak

Bijna altijd

Ja

Meestal

Soms

Neen

Altijd

Meestal

Soms

Nooit

Voor bepaalde opdrachten ga ik naar de bibliotheek
om informatie op te zoeken.
Als ik een opstel moet schrijven, kan ik niks over
het onderwerp verzinnen.
De indeling voor een opstel maak ik het liefste
achteraf.
Tijdens het lezen van een lange tekst zie ik meteen
waar het over gaat.
Tijdens het lezen van nieuwe leerstof probeer ik
me informatie, die met deze leerstof te maken
heeft, te herinneren.
Woordjes kan ik tot de volgende dag heel goed
onthouden, maar na een paar dagen ben ik er een
heleboel vergeten.
Als ik aan het leren ben, hou ik pauzes die ik van
tevoren heb gepland.
Ik vind het lastig om na het pauzeren weer te
beginnen.
Ik leer met achtergrondmuziek.
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Mijn ouders controleren of ik mijn huiswerk heb
gemaakt.
Ik vind het fijn dat of zou het fijn vinden als mijn
ouders me helpen bij het maken van mijn huiswerk.
Voor bepaalde vakken werk ik samen met
vrienden/vriendinnen.

Ja

Meestal

Soms

Nooit

Absoluut

Helemaal niet

Ja

Af en toe

Nooit

Zelden

Vaak

Regelmatig

Alleen maar

Heel sterk

Totaal niet

Een beetje

Geen enkel

Één

Twee

Meerdere

Neen

Ik ben niet lui

Ja

Soms

Toch niet

Soms

Meestal

Altijd

Nooit

Soms

Vaak

Altijd

Ja, een paar

Ja, eentje

Komt voor

Neen

Precies

Ja, meestal

Komt voor

Neen

Of ik een vak leuk vind, hangt af van de leerkracht.
Er zijn vakken waar ik graag voor werk.

Ik ben lui en dat irriteert me.
Als ik iets goed begrijp, dan maak ik het huiswerk
ook.
Als ik iets niet snap, vraag ik het aan de
leerkracht.
Er zijn leerkrachten waar ik bang van ben.
Ik ben bang uitgelachen te worden, omdat ik
domme vragen stel. Daarom vraag ik niets.
Eigenlijk ga ik graag naar school.

Neen

Soms

Meestal

Ja

Totaal van de aangekruiste vakjes (tel elke
verticale kolom apart)
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Bovenstaand getal
x4
vermenigvuldigen

Bovenstaand getal
x3
vermenigvuldigen

Bovenstaand getal x
2 vermenigvuldigen

Bovenstaand getal
x1
vermenigvuldigen

Totaal van elke kolom
Totaal aantal punten
(tel de totalen van de kolommen bij elkaar op)
33-50 punten : dan ben je goed bezig en heb je nauwelijks tips en adviezen nodig
51-114 punten : dan kan je tips en adviezen goed gebruiken
115-132 punten : dan heb je veel extra begeleiding nodig bij het studeren en is het belangrijk om de gekregen hulp en tips toe te passen
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2.

JE LESSENROOSTER

Op de eerste schooldag kreeg je van je titularis je lessenrooster. Wat doe je
hiermee? Dit gaan we bekijken... Het geeft een duidelijk zicht over wat je
allemaal te doen hebt gedurende de week. Het kan je helpen plannen.
Op de volgende pagina zie je een uitgebreid lessenrooster. Naast de voorziene
ruimte voor de verschillende vakken, biedt dit lessenrooster ook plaats voor het
noteren van het materiaal dat je voor iedere les nodig hebt. Het uitgebreid
lessenrooster kan je best maken op een A3-formaat.
Toets af bij je betrokken leerkrachten wat je nodig hebt van materialen.
Kortom, zorg voor een goed zichtbare plaats!
Je lessenrooster is ook in smartschool te bekijken Hier kan je meer details
oproepen in de agenda.
Tip: gebruik kleuren voor het aanmaken van een lessenrooster.
Ieder vak in een andere kleur geeft je meer overzicht.
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Van ... tot ...
.... u ...–... u ...

uur
1

Maandag

dinsdag

Woensdag

donderdag

vrijdag

Agenda
Officiële blaadjes
Vervoermap
Schrijfgerei

Agenda
Officiële blaadjes
Vervoermap
Schrijfgerei

Agenda
Officiële blaadjes
Vervoermap
Schrijfgerei

Agenda
Officiële blaadjes
Vervoermap
Schrijfgerei

Agenda
Officiële blaadjes
Vervoermap
Schrijfgerei

2
.... u ...–... u ...

3
.... u ...–... u ...

4
.... u ...–... u ...

Middag
.... u ...–... u ...

5

6
.... u ...–... u ...

7
.... u ...–... u ...
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3.

JE SCHOOLAGENDA

3.1

Inleiding

De laatste jaren werken we met een huiswerkagenda. Je gewone schoolagenda
kan je bekijken via smartschool. Je papieren agenda kan je helpen om op een
veilige en eenvoudige manier te leren plannen. Correct gebruik van je agenda is
noodzakelijk! Belangrijk is dat je even de tijd neemt om je agenda te
doorbladeren.

3.2

Als ik van school kom dan…

Neem eerst even de tijd voor een gezond vieruurtje. Je kan niet beginnen
studeren met een lege maag. Eventjes ontspannen na een drukke schooldag is
zeker nodig. Als je start met je schoolwerk, gebruik je het volgende
stappenplan.
1. Starten
- schooltas leegmaken
- vervoermap in orde brengen
- schoolagenda open leggen en bekijken op smartschool
2. Taak
-

maken
agenda lezen
‘Spiek’ materiaal verzamelen
opdracht lezen
spieken
taak maken
taak aandachtig herlezen
taak in vervoermap stoppen

3. Lessen van vandaag nalezen
- niet de vakken die je tegen morgen moet lezen
- maximum 3 vakken
- maximum 5 minuten per vak.
4. Lessen en opdrachten tegen morgen.
- Wissel de vakken wat af (vb. Niet alle taalvakken na mekaar)
- Het meest vervelende eerst.
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5. Extra’s (maak zelf een keuze)
Delen van lange termijn opdrachten (=opdrachten die je vooraf kan
uitvoeren) vb. Schrijfopdracht, boek lezen, tekening maken, kaart
kleuren,...
6. afsluiten
- controleer of alles is afgewerkt (plaats een X in de schoolagenda)
- Schooltas maken (met lessenrooster)
‘Spieken...’ een woordje uitleg.
Om alle misverstanden meteen uit de wereld te helpen: ‘spiek’ materiaal
betekent in volwassenentaal ‘te raadplegen bronnen’. Een huistaak is geen toets,
dus waarom zou je alle bronnen links laten liggen? Het internet, een
woordenboek, een atlas, een notitieschrift, een handboek,... kunnen een schat aan
inlichtingen, voorbeelden, regels, verduidelijkingen, analoge oplossingen ...
bevatten. Dus ga in dit interessante ‘spiek’ materiaal op zoek naar voorbeelden,
illustraties,... bij het soort opdrachten die je in huistaak voorkomen.
En denk eraan ...
Na 50 minuten studeren, las je best een korte pauze in (10 minuten), zodat je
hersenen even kunnen rusten.
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4.

WELK LEERTYPE BEN IK?

4.1

Even testen

Hieronder wat zelfonderzoek. Je kan op verschillende manieren leren… Duid er
12 aan die het best overeenstemmen met jezelf.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ik kan goed onthouden als ik iets gelezen heb. (1)
Ik begrijp mijn leerstof het best als ik ze op zeg. (2)
Als ik iets gehoord heb, vergeet ik het niet vlug. (3)
Ik doe zeer graag proeven en experimenten. (4)
Ik leer het best via een leerprogramma op televisie. (1)
Ik begrijp het best als ik de leestof aan iemand kan uitleggen. (2)
Ik begrijp sommige dingen pas na een mindelinge uitleg gehad te hebben. (3).
Als ik een voorwerp bekijk en gebruik, kan ik het later nog goed beschrijven.
(4)
Ik onthoud mijn leerstof het best als ik ze kan neerschrijven. (1)
Als ik over de leerstof kan praten, begrijp ik ze nog beter. (2)
Als ik een vraag aan’t oplossen ben, kan ik me de uitleg van de leerkracht
soms nog herinneren. (3)
Iets met mijn handen maken, doe ik echt graag. (4)
Ik begrijp iets het best wanneer de leerkracht dia’s, tekeningen, ... toont. (1)
De leerstof uitleggen aan een klasgenoot help mij om ze zelf nog beter te
begrijpen. (2)
Het liefst zou ik een bandopname hebben van ee les. (3)
Ik onthoud de werking van een toestel het best wanneer ik het zelf mocht
bedienen. (4)
Als ik van iets een afbeelding gezien heb, kan ik het nog beter onthouden. (1)
Ik beantwoord graag vragen die een leerkracht tijdens de les stelt. (2)
De uitleg van een leerkracht is voor mij belangrijk om iets volledig te
begrijpen. (3)
Ik kan me iets het best herinneren als ik het zelf meegemaakt heb. (4)
Om goed te leren moet ik in een tekst met kleuren kunnen werken. (1)
Vertellen over een les helpt mij om de les beter te begrijpen. (2)
Van voordrachten en spreekbeurten leer ik veel. (3)
De werking van een toestel begrijp ik het best wanneer ik het uit elkaar kan
halen. (4)

Verwerking: achter elke zin staat een nummer. Tel nu het aantal keer je nummer
1, 2, 3 of 4 gekozen hebt.
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Nummer
Nummer
Nummer
Nummer

1:
2:
3:
4:

.........
.........
.........
.........

= zie-type
= praat-type
= hoor-type
= doe-type

Breng deze aantallen over op de onderstaande assen. Het middelpunt is gelijk
aan nul. Begin telkens van daaruit te tellen. Verbind vervolgens de vier punten
met elkaar. Kleur het bekomen vlak.
De tekening geeft nu weer in hoeverre jij tot een bepaald type behoort!

Zien- type

6
5
4
3
2
1
Doe – type

6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6

Hoor - type

1
2
3
4
5
6

Praat –type

4.2

Leertips voor elk leertype

Uiteraard wil ook jij je beste kanten benutten om zo je eigen leerproces in goed
banen te leiden. Wij raden je dan ook aan om de leertips van je eigen type af en
toe te herlezen en zoveel mogelijk toe te passen. Natuurlijk wil je ook je
zwakkere kanten versterken. Lees daarom ook de leertips van de andere types
door en tracht met deze tips rekening te houden.
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Zie – type
-

studeer schriftelijk, schrijf woordjes en hermaak oefeningen.
Kleur en onderstreep in teksten, maar overdrijf niet.
Maak samenvattingen
Maak schema’s.
Schrijf de belangrijkste woorden in de marge.
Maak tekeningen.
Zoek passende afbeeldingen.
Kijk naar een tv-programma dat handelt over de leerstof.
Schrijf moeilijke woorden en formules op een muurkrant.
Gebruik je voorstellingenvermogen tijdens het leren.
...

Hoor – type
- Leer vooral luidop.
- Herhaal de les stil in jezelf.
- Beluister je eigen uitleg op cassette.
- Stel jezelf vragen en beantwoord ze luidop.
- Vraag opnieuw uitleg aan iemand als je de leerstof niet begrijpt.
- Leg de leerstof uit aan medeleerlingen.
- Vat een les samen en herhaal luidop.
- Doe alsof je zelf leerkracht bent en leg voor jezelf de leerstof in
eigen woorden uit.
- ...
Praat – type
- Leer samen met anderen en praat over de leerstof.
- Vertel de leerstof aan jezelf.
- Stel vragen aan de leerkracht.
- Overhoor jezelf regelmatig.
- Wees actief in de klas door zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.
- Maak een voordracht die bondig de les weergeeft.
- Praat met je ouders over de leerstof.
- Leg de les uit aan een andere leerstof.
- Stel vragen aan medeleerlingen en overvraag elkaar.
- ...
Doe - type
- Leg documentatie aan voor verschillende vakken.
- Maak oefeningen.
- Herhaal bepaalde proeven.
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-

Maak kaartjes met belangrijke en moeilijke woorden.
Maak steekkaarten met de belangrijkste formules.
Maak tekeningen. (mindmaps)
...
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5.

JE WERK PLANNEN

5.1

Enkele vragen vooraf…

•
•
•
•
•

5.2

Hoelang studeer je?
Hoeveel tijd spendeer je aan het maken van je taken?
Krijg je alles gestudeerd en gemaakt voor de volgende dag?
Heb je nog tijd om je te ontspannen?
Indien je geen taken hebt of niets moet studeren, werk je dan aan andere
taken of lessen?

Wat is een weekplanning?

Op een weekplanning duiden studenten aan welke momenten ze niet beschikbaar zijn om
te studeren. (Sport, muziekschool, eten, ...) Zo krijgen ze onmiddellijk een duidelijk
overzicht van de resterende beschikbare studietijd.
Als dan een test (over een groter leerstofgeheel) wordt aangekondigd, kunnen jullie op
de nog beschikbare dagen en uren de nodige tijd voorzien om te studeren. Hierbij moet
je rekening houden met andere vakken die nog moeten ingestudeerd of herhaald worden.

5.3
•

•
•

Bij het plannen rekening houden met…
Wen eraan om op vaste tijden te leren, maak er een gewoonte van, je
lichaam schakelt dan namelijk zonder veel moeite bijna automatisch naar
leren over, net zoals het zich ’s avonds op slapen instelt.
De periode direct na school is niet handig, omdat je dan de leerstof van
die dag nog moet verwerken.
De periode voor school is ook geen goede periode om te studeren, omdat
de tijd beperkt is en dat betekent stress.

→ De vroege avond gebruik je om te studeren!!!

5.4

Enkele voorbeeldbladen

enkele voorbeelden van een dagplanning / weekplanningen,
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Voorbeeld 1

VAK

OPDRACHTEN

STUDEREN

DEADLINE
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Voorbeeld 2

Opdrachtenplanning
Datum:

…………………………………………………………………………
MAANDAG

TIJD

VAK

16.00

TAAK/ LES

……………………….

………………………………………………………
………………………………………………………

……………………….

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..

……………………………………………………...
………………………………………………………

………………………..

………………………………………………………
………………………………………………………

16.30

17.00

17.30

18.00

18.30

19.00

19.30

20.00

20.30

21.00
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WEEKPLANNING

Voorbeeld 3

Hierbij kan je ook zeker en vast de weekplanning gebruiken van je agenda
op school.
DAGEN
MAANDAG

DINSDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

OPDRACHTEN

LESSEN

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………………
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6.

LESSEN LEREN EN HUISWERK MAKEN…

De volgende schema’s kunnen je helpen.
Schema 1: algemeen voor lessen en taken
Schema 2: opdrachten aanpakken
Schema 3: voorbereiden van toetsen
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Stap 1: WAT MOET IK DOEN? (=VERKENNEN)

Schema 1

LESSEN

TAKEN

-Ik bekijk mijn agenda, wat moet ik
studeren?
-Ik bekijk de inhoudstafel,
-Welk hoofdstuk moet ik leren,
-wat is de titel, zijn er ondertitels en zo
ja hoeveel,
-hoeveel pagina’s zijn dat,
-zijn er veel prentjes/tabellen,
-ziet het er leuk of saai en moeilijk uit,
-denk ik dat ik veel tijd zal nodig
hebben om dit te studeren?

Verkennen van mijn blad:
-hoeveel opgaven,
-staat er op de achterkant ook
nog iets,
-nauwkeurig lezen van de
opdracht:,
bestaat de opdracht uit
deelopdrachten?

Stap 2: HOE GA IK DAT DOEN?
LESSEN

TAKEN

-Ik zet mijn titel en ondertitels in een
bepaalde kleur.
-Ik lees paragraaf per paragraaf
-Per paragraaf duid ik de belangrijkste
woorden aan (noemen we ook wel
kernwoorden). Kernwoorden kan je
vinden door je vragen te stellen als: wie,
wat, waar, waarom, hoeveel,…?
-Ik maak van deze kernwoorden een
samenvatting. Een samenvatting is een
korte tekst in eigen woorden;
Ofwel
-Ik maak van deze kernwoorden een
schema: dit wil zeggen dat ik de
kernwoorden met elkaar ga verbinden
d.m.v. pijlen, figuren,…
= conclusie: ik heb mijn leerstof ‘korter’
gemaakt.

Ik bedenk een
oplossingsmethode: hoe
hebben we dat in de les ook
alweer gedaan?
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Stap 3: DOEN
LESSEN

TAKEN

Ik leer mijn les (samenvatting of
schema of ingekleurde tekst):
VEEL HERHALEN!!
- ofwel door het mondeling op
te zeggen
- ofwel door het op te
schrijven
- ofwel door het mij in mijn
hoofd voor te stellen zoals
een foto

Ik maak mijn taak volgens de
oplossingsmethode die ik had
bedacht.

Stap 4: CONTROLE
LESSEN

-

Heb ik geleerd wat ik
moest leren?
Heb ik alles geleerd? (geen
bladzijden overgeslagen?)
Ik dek af, overhoor mezelf
en controleer
Ik laat mij opvragen door
mama of papa

TAKEN

-

-

Ik bedenk vraagjes en los
deze op

-

Ik kijk naar vorige toetsen
om te zien welk soort
vragen onze leerkracht
meestal stelt

Heb ik de opdracht gemaakt
die ik moest maken?
Heb ik op alle deelopdrachten
een antwoord gegeven?
Heb ik de juiste
oplossingsmethode gebruikt?

Persoonlijke
aandachtspuntjes: alle
hoofdletters geschreven, geen
leestekens vergeten, netjes
gewerkt?,…
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Schema 2

OPDRACHTEN AANPAKKEN
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Wat moet ik
doen?

Hoe ga ik dat
doen?

Ik doe mijn werk.

Ben ik klaar?
Wat vind ik
ervan?

Ik zet mij op een
rustige plaats, vb
op mijn kamer.
Ik zorg ervoor dat
mijn bureau leeg is
voor ik begin.
Ik lees welke
opdrachten ik moet
maken.
Ik controleer of ik
de opdrachten
begrijp.
Als ik ze niet
begrijp, dan vraag
ik eerst wat uitleg
aan mijn ....
(hulpbronnen)

Ik leg het
materiaal klaar dat
ik nodig heb om de
opdracht te maken.
Ik denk na. Hoe ga
ik aan de opdracht
beginnen?
Wat moet ik eerst
doen?
Hoe ga ik dan
verder werken?

Ik maak mijn
opdracht.
Ik zorg ervoor dat
ik nauwkeurig werk.
Ik probeer door te
werken.
Heb ik al een
stukje gemaakt,
dan kijk ik eens na
of ik goed bezig
ben.
Dan werk ik mijn
opdracht af.

Ik kijk mijn
opdracht goed na.
Als ik nog een
foutje vind, dan
verbeter ik dat.
Ik mag mijn
opdracht ook laten
nakijken door mijn
ouders,
medestudenten,...
Wat heb ik
onthouden?
Heb ik het goed
aangepakt?
Waar moet ik de
volgende keer op
letten?
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Schema 3

VOORBEREIDEN VAN TOETSEN
STAP 1

STAP 2

STAP 3

STAP 4

Wat moet ik
doen?

Hoe ga ik dat
doen?

Ik doe mijn werk.

Ben ik klaar?
Wat vind ik
ervan?

Ik zet mij op een
rustige plaats, bv
op mijn kamer.
Ik zorg ervoor dat
mijn bureau leeg is
voor ik begin.
Ik kijk in mijn
agenda welke
lessen ik moet
kennen?
Ik zoek de les op in
mijn boek of kaft.
Ik kijk al eens
hoeveel bladzijden
ik moet kennen.

Ik lees eerst
alles heel goed.
Als er moeilijke
woorden in staan,
dan duid ik ze aan
(onderstrepen).
Ik zoek de
betekenis van de
moeilijke woorden
op of vraag hulp
aan…
(hulpbronnen).
Als er vraagjes
zijn, denk ik na
over de manier
waarop ik ze ga
oplossen.

Ik leer mijn les.
Ik lees alles nog eens
goed.
Ik duid de
belangrijkste woorden
aan in een kleur
(markeren).
Ik schrijf de woorden
op een blad en
probeer erover te
vertellen in mijn eigen
woorden.
Ik probeer te
antwoorden op mijn
vragen of op de vragen
van de leerkracht.
Nu leg ik het blad weg
en probeer ik alles
opnieuw te herhalen.

Ik laat mijn
ouders mij
ondervragen om
te zien of ik alles
goed ken.
Als ik dingen niet
goed meer weet
of vergeten ben,
dan kijk ik dat
nog eens extra
goed na.
Wat heb ik
onthouden?
Heb ik het goed
aangepakt?
Waar moet ik de
volgende keer op
letten?

Ik herhaal dit nog een
aantal keer.
Het is belangrijk dat
ik dit de volgende
dagen ook nog even
herhaal.
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7.

STUDEREN VOLGENS 3 STAPPEN

Sommige jongeren beginnen - in het bijzonder bij het leren van een vak onmiddellijk te memoriseren. Onze voorkeur gaat uit naar een
gestructureerde en doordachte aanpak:

7.1

Globaal doornemen

Hier spreken we over verkennen, waarover gaat het? Voordat je begint
te lezen, blader je het boek of hoofdstuk kort door. Het voorwoord en
de inleiding geven je vaak al belangrijke aanwijzingen over het doel en de
inhoud van de tekst. Bekijk ook de inhoudsopgave. Dat is het raamwerk
van een boek, daaruit kan je afleiden hoe het boek als geheel is
opgebouwd en hoe de afzonderlijke hoofdstukken met elkaar in verband
staan. Titels en ondertitels van hoofdstukken geven je nog meer
informatie over de inhoud.
Diagonaal lezen: titels, ondertitels, vet gedrukte en/of cursief gedrukte
of onderstreepte woorden / zinsdelen, ... d.i. de inhoud verkennen. Zich
de vraag stellen: "Waarover gaat het?"

7.2

Vragen stellen

Nu moet je je afvragen :
o Wat weet ik eigenlijk al over dit onderwerp?
o Wat zou ik er nog graag van willen weten?
o Ben ik toen ik het globaal doorlas moeilijke woorden of onbekende
begrippen tegengekomen? (Als dat zo is, dan schrijf je ze op)

7.3

Grondig lezen

= Lezen en begrijpen = inzien = met eigen woorden kunnen zeggen =
herformuleren.
De stappen 1 en 2 waren de voorbereiding voor het eigenlijke lezen.
Wanneer je de tekst nu grondig leest, probeer je antwoorden te vinden op
vragen die ja van tevoren hebt gesteld. Mocht je tijdens het lezen
begrippen tegenkomen die je niet begrijpt, dan zoek je ze op. Let op
extra aanwijzingen die de schrijver je geeft (bvb. accentueringen, kaders
en afbeeldingen), deze staan in verband met de tekst en helpen je om die
te begrijpen. Hoeveel pauzes je neemt tijdens het lezen, hangt af van de
lengte en moeilijkheidsgraad van de tekst.
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7.3.1 Intensief lezen
o Traag lezen met de bedoeling alles grondig op te nemen wat er in de
tekst staat.
o Zin per zin begrijpen wat er staat, d.w.z. door langzaam, aandachtig
(ev. luidop) te lezen (éénmaal, tweemaal, driemaal, ...).
o Herformuleer wat er staat.
o Als je iets niet begrijpt, mag je niet overstappen naar de volgende
fase ! Eerst perfect snappen wat er geschreven staat, pas dan kan
alles goed tot je doordringen.
Tip: zodra alle leerstof duidelijk is, komen in deze fase niet veel
moeilijkheden voor. Het gevaar schuilt hierin dat veel leerlingen
stoppen met studeren na deze fase ("Ik begrijp het ... dus ik kan het")
of anderen die na deze fase onmiddellijk overgaan naar de fase van
het memoriseren.

7.3.2 Structureren
een structuur dient in de eerste plaats om al de details aan op te hangen,
in feite om het je geheugen gemakkelijker te maken.
o Een zelfgemaakte structuur is veel interessanter dan een
overgenomen structuur.
o Bij het werken met een overgenomen structuur is het belangrijk
dat je nogmaals de gegevens (uit de tekst) in de structuur een
plaats geeft. Dit verzekert een beter begrijpen van het schema.
o Vragen stellen kan helpen om te komen tot een echt verwerken van
de leerstof. Het levert eveneens een belangrijke bijdrage tot een
betere concentratie.
Tip: om goed te structureren lees je best extra het onderdeel
samenvatten.

7.3.3 Integreren
integreren betekent dat je je de stof eigen maakt, dat je vergelijkt
(gelijkenissen en verschilpunten ontdekt), dat je verbanden legt. (Wat
wist ik reeds ? Wat is nieuw ?)
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Het inprenten van gegevens kan op verschillende manieren geschieden. We
onderscheiden:
o het visueel geheugen: met het oog waarnemen en inprenten.
o het auditief geheugen: luidop leren. (Voordeel: de kans om verstrooid
te geraken neemt af.)
o het motorisch geheugen: schrijvend leren. (Schrijf enkel
staakwoorden, zelfs afgekort, of schema's. Ganse volzinnen /
bladzijden schrijven is zinloos.)

7.3.4 Toepassen
Deze fase sluit nauw aan bij de vorige. Het gaat hier specifieker om
oefeningen maken.
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8.

HOE DEFINITIES MOEILIJKE TERMEN STUDEREN

Allereerst is het belangrijk om op één dag niet te veel nieuwe definities
of moeilijke termen te willen studeren. Normaal gesproken zijn dertig
nieuwe woorden het maximum. Maar het heeft geen zin om deze dertig
woorden in één keer te leren. Je hebt er veel meer aan om ze in drie
onderdelen van elk tien woordjes te leren.
Herhaling is erg belangrijk, daarom,
herhaal je de woordjes best nog een
keer na een paar dagen. TIP: maak een
doosje met alle woordjes en herhaal er
elke dag een aantal, ken je ze al, dan
steek je ze in een apart doosje”gekend”,
ken je ze nog niet, dan steek je ze terug
in de doos
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9.

SAMENVATTINGEN

Samenvattingen kun je maken voor het leren van een
toets of omdat je de leerstof later nog nodig hebt. Het
is belangrijk te weten met wat voor doel je de
samenvatting maakt. Voor jezelf, voor een cijfer of voor
een project?
Het voordeel van het maken van een samenvatting is dat ondertussen
leert. Het samenvatten zorgt er ook voor dat je de stof beter begrijpt
en langer zal onthouden. Bij het maken van een goede samenvatting gaat
het erom dat je
•

niet teveel opschrijft

•

de hoofd- en bijzaken kan scheiden

Lees de tekst eerst een keer goed door. Hierdoor krijg je overzicht. Bij
grote teksten of een boek is dit lastig, dit kan je het beste per deel of
hoofdstuk aanpakken.

9.1

Per alinea een Post-It

De inleiding van een hoofdstuk kan je meestal overslaan, evenals
eventuele voorbeelden. De conclusie bevat meestal een samenvatting van
de tekst; die kun je gebruiken om jouw samenvatting te controleren.
Markeer hoofdzaken in een markerstift. Ga op zoek naar de belangrijkste
zinnen of delen van de tekst. Zoek vooral naar zinnen die de alinea
samenvatten. Vaak staan deze aan het begin of het eind van de alinea.
Maak de samenvatting niet te kort anders mis je misschien belangrijke
informatie.
Vat per alinea in eigen woorden samen wat je hebt gelezen. Vertel jezelf
waarom iets belangrijk is. Hierdoor merk je of je het wel of niet snapt en
of het aansluit bij wat je al wist. Zet dit, in trefwoorden, op een Post-It
briefje.
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9.2

Maak zo de samenvatting

Als je alle belangrijke informatie uit de tekst of het hoofdstuk hebt
gehaald maak je aan de hand van je Post It briefjes de samenvatting. Je
maakt een verhaaltje van ieder Post-It briefje. Zo voeg je steeds een
stukje toe aan je samenvatting. Zorg er wel voor dat het en logisch
verhaal wordt dat je later ook nog snapt. Denk dus na over wat je
opschrijft!
Als je dit op de computer doet is het makkelijker om te schuiven met
tekst als het nodig is. Geef de samenvatting een titel en vermeld de bron
en datum

9.3

Eindcontrole

Controleer de samenvatting, lees hem goed door en kijk er kritisch naar.
Is het verhaal volledig? Zit het logisch in elkaar? Is het verhaal logisch?
Begrijp je het volgende week ook nog? Als er verbeterpunten zijn pas je
de samenvatting nog aan en lees je hem nog eens door.
Je samenvatting is af! Met deze samenvatting kan je de leerstof
makkelijk weer naar boven kan halen.
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10. MINDMAPS
10.1 Inleiding
Een mindmap is een grafisch schema (of een informatieboom). Het kan
helpen bij het studeren om details van hoofdzaken te onderscheiden en
informatie logisch te ordenen in het geheugen.
Concreet noteert men bij een mindmap het centrale onderwerp in het
midden, en worden daar omheen verbindingen toegevoegd.
Handige sites om mindmaps te maken:
http://www.arkorum.be/ark/mindmaps/ http://mindmap.startpagina.nl/
http://twoss.wordpress.com/2006/11/10/software-voor-mindmaps/

10.2 Stappenplan
Hieronder hebben we de kenmerkende richtlijnen opgesomd. Je kiest er
echter zelf voor hoe je de mindmap opstelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Leg je blad horizontaal
Zet het hoofdthema in het midden
Kies een kleur en teken een hoofdtak. Noteer één sleutelwoord.
Neem hetzelfde kleur en teken zijtakken. Elke zijtak gaat meer in
detail over het sleutelwoord.
Kies voor elke hoofdtak (en bijhorende zijtakken) een ander kleur.
Vul je mindmap aan met tekeningen of afbeeldingen
Duid verbanden aan met stippellijnen

10.3 Toepassing
Als voorbeeld hebben wij de tekst over spijbelen omgevormd tot
een mindmap:
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Verschillende soorten spijbelaars
Er zijn twee soorten schoolverzuim, namelijk absoluut verzuim en relatief verzuim. Absoluut
verzuim houdt in dat een kind niet staat ingeschreven op een school, zonder dat daarvoor
goedkeuring is verleend. En relatief verzuim betekent dat het kind wel staat ingeschreven op
een school, maar voor korte of langere tijd zonder toestemming afwezig is.
Binnen de groep relatieve spijbelaars valt wederom een verdeling aan te geven, namelijk
occasionele spijbelaars, berekende spijbelaars, periodieke spijbelaars en vakantiespijbelaars.
De occasionele/incidentele spijbelaar heeft er op een bepaalde dag of lesuur genoeg van. Hij
spijbelt een keer op een zonnige middag of na een vermoeiend weekend. Occasioneel
spijbelen is nog niet zo zorgwekkend, maar als het niet gezien wordt kan het tot verdere
afwezigheid leiden. Ongeveer 70- 76% van de spijbelaars zijn incidentele spijbelaars. De
berekende spijbelaar, ook wel roosterspijbelaar genoemd, is altijd afwezig op hetzelfde uur
bij dezelfde docent. Deze vorm wordt al problematischer aangezien de leerling met een
probleem zit: hij/zij ziet het vak of bijvoorbeeld de docent niet zitten. 14,3 % van de
leerlingen die spijbelen, zijn berekende spijbelaars. De periodieke spijbelaar spijbelt de ene
periode wel en de volgende weer niet. Dit is de meest problematische spijbelaar, want deze
leerling heeft zeker een probleem. 14% van de spijbelaars zijn periodieke spijbelaars. Zonder
opvolging en begeleiding kan deze leerling een hardnekkige spijbelaar worden.
Tot slot is er sprake van luxe verzuim, ook wel vakantieverzuim genoemd. Hiervan is sprake
als ouders hun kinderen buiten de vastgestelde vakanties meenemen op vakantie of om een
andere ongegronde reden van school weghouden. Deze vorm van spijbelen is de afgelopen
jaren populairder geworden.

Risico’s van spijbelen
Regelmatig spijbelgedrag van leerlingen brengt risico’s met zich mee.. Uit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat spijbelaars gemiddeld lagere rapportcijfers halen dan niet-spijbelaars.
Leerlingen die vaak spijbelen zijn minder gemotiveerd om hun huiswerk te maken of zich in
te zetten voor hun opleiding. In het ernstigste geval leidt het tot drop-out: zonder diploma
de school verlaten. Onderzoek bij drop-outs geeft immers aan dat, in het jaar voorafgaand
aan het schoolverlaten, een kwart van hen vaak spijbelde.
Maar spijbelen brengt nog andere risico’s met zich mee. Zo blijkt uit onderzoek dat 80% van
de serieuze delinquenten een verleden hebben van schoolproblemen, waaronder spijbelen.
Goed toezicht op spijbelgedrag lijkt van belang bij het voorkomen van jeugdcriminaliteit.
Spijbelen gaat gepaard met serieuze problemen met leerkrachten en ouders: leerlingen die
zeer vaak spijbelen, rapporteren driemaal zo vaak problemen met de leerkrachten en
tweemaal zo vaak met de ouders dan leerlingen die niet spijbelen.
(Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/onderwijs/16979-alles-over-spijbelen.html)
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11. EXAMENS
11.1 Examenplanning
Ongeveer 5 weken voor de aanvang van de examens plannen je best wat je
moet studeren. Belangrijk is dat je bewust bent van je probleemvakken.
•
•

1 bomvak
1 of 2 gevarenvakken

Deze drie vakken moet je zeker 3 weekends voor de examens in studeren.

11.2 Timing
Om een planning zinvol te kunnen invullen moeten de studenten leren
schatten hoeveel tijd ze zullen nodig hebben om een bepaald vak te
studeren, om een bepaalde opdrachten te maken.
Achteraf controleer je of de timing correct was (indien niet best
achterhalen waarom het fout liep.

11.3 Enkele weken voor de examens
•

Ik maak voor zoveel mogelijk vakken een KENNEN / KUNNEN /
DOEN - blad. Voor sommige vakken gebeurt dit al en hoef je dit
niet te doen.
▪
▪
▪

KENNEN = theorie
KUNNEN = oefeningen
DOEN = plannen en controle

•

Ik zorg ervoor dat mijn notities in orde zijn. Samen met een
klasgenoot controleer Ik mijn notities. Heb ik alles opgeschreven
of ingevuld? Ik zoek naar verloren kopieën en vul lege bladzijden
aan.

•

Orde! Ik klasseer mijn map, leerstof en opdrachten!
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•

Ik bekijk de leerstof al eens een keer. Zijn er dingen die ik echt
nog niet begrijp, dan zet ik hier een vraagteken achter. In de klas
kan ik aan de leerkracht uitleg vragen.

•

Als ik bang ben, praat ik erover met mijn ouders, grootouders,
leerkracht of iemand die ik vertrouw.

•

Kijk in je agenda en maak een planning.

•

Voor moeilijke starters: beginnen met iets gemakkelijks of iets
leuks. Voor vlotte starters: beginnen met de moeilijkste dingen.

•

Herhalingen inbouwen.

•

Duid op je planning telkens aan wanneer een karwei geklaard is. Zo
zie je dat het lijstje telkens korter wordt.

•

Stel de langste en/of moeilijkste les niet uit tot het allerlaatste
moment.

•

Wissel taken met lessen af. Begin bij voorkeur een les te leren.

•

Las "pauzemomenten" in. (1 uur studeren - 15 à 30 min. pauze - 1 uur
studeren.) Bij een intellectuele inspanning hoort ook een
ontspanning. Kijk echter bij voorkeur geen TV.

•

Herhaal een les (nogmaals) op de avond voor je ze kennen moet.

•

Lees ook eens de inhoudstafel van je handboeken: dit helpt vaak om
de structuur van een vak beter te doorgronden.

•

Maak een duidelijke samenvatting, leg verbanden, structureer de
inhoud.

•

Zoek voor bepaalde moeilijke of abstracte zaken een voorbeeld of
toepassing die je als een kapstok voor de theorie kan gebruiken.

•

Nadat je alles hebt gelezen en structuur hebt ingebracht, kan je
de details instuderen.

•

Nadien kan je beginnen herhalen. Denk eraan dat je je stof beter
kent als je het voor de tweede maal kan bekijken.
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•

Doorbreek het eentonig studieproces door eens hardop te lezen,
samenvattingen te maken, de hoofdstructuur in kleur te zetten, te
onderlijnen.

•

Stijf gezeten? Wandel eens rond wanneer je een definitie
instudeert. Of studeer even van op de grond of een andere stoel.

•

Hou bij je studiemethode rekening met de manier van ondervragen
(open boek, multiple choice, mondeling of schriftelijk)

•

Controleer regelmatig je vorderingen en je kennis door jezelf
vragen te stellen of de leerstof met medestudenten te bespreken

•

Denk regelmatig aan wat je allemaal al kent.

•

Ontspanning! Beweging, buitenlucht en ook relaxatie geven extra
energie.

•

Slapen, ook tijdens de examens een must (liefst ’s nachts).

11.4 Examentips: de dag voor het examen
1) Elke dag vraag ik aan een klasgenoot welke proefwerken er op het
programma staan. Zo kan ik controleren of ik wel het juiste vak ga
leren.
2) Een goede studieplek.
3) Ik volg mijn studieplan.
4) Ik volg mijn KENNEN / KUNNEN / DOEN - blad en duid aan wat
afgewerkt of geleerd is.
5) Ik kijk mijn taken en toetsen goed na en hermaak ze. Ik kijk vooral
goed naar mijn fouten en verbeter ze.
6) Stukjes tekst die ik uit het hoofd moet leren controleer ik
schrijvend of ik vraag aan iemand of hij me even wil controleren.
7) Ik controleer of ik al mijn schrijfgerief bij heb:
Gom + slijper
Potlood
Pen en balpen
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Inktkiller of tippex
Meetlat
Markeerstift
Rekenmachine
Vakgebonden voorwerpen (atlas, tekendriehoek, passer, ..)

11.5 Examens inkijken
Iedereen heeft het recht om een proefwerk in te kijken. Wanneer je je
examen inkijkt krijg je vaak een duidelijker zich op je prestatie. Ook
weet je wat je te verwachten hebt van de leerkracht.
Sta zeker stil bij het volgende:
- heb ik de vragen wel goed geïnterpreteerd?
- Heb ik de vragen volledig beantwoord?
- Heb ik voldoende de vragen nagelezen?
- Heb ik mijn examentijd nuttig gebruikt?
- ...
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12. TIPS VOOR GROTE OPDRACHTEN
12.1 Algemene tips

-

Verdeel de grote opdracht in deelopdrachten.

-

Maak een planning: geef aan elke deelopdracht een deadline.

-

Laat elke deelopdracht eens nakijken of nalezen door een
andere persoon. Wanneer je lang met een werk bezig bent,
zie je vaak je eigen (schrijf)fouten niet meer.

-

Voorzie extra tijd om alles tot één geheel samen te brengen.

-

Wanneer er bij een grote opdracht leerstof gekend moet
zijn, is het heel goed om de leerstof eens uit te leggen aan
een persoon in je buurt. Je kent je leerstof wanneer je het
kan uitleggen aan iemand zonder te spieken.

12.2 Tips voor groepswerk

(bron: kabass.be)

Bij een groepswerk leer je inhoudelijk iets, maar leer je ook samenwerken.
Niet enkel het eindresultaat telt, maar ook de manier waarop je samen de
opdracht aanpakt.
Het kiezen van je groep:
Als je zelf mag kiezen, kies dan teamgenoten waarmee je goed kan
samenwerken. Wanneer je nooit eerder groepswerk gedaan hebt in deze
klas, kies dan voor klasgenoten die je aardig vindt.

Tips tijdens het groepswerk:
* Kies samen een onderwerp. Indien niet iedereen akkoord gaat, kan je
toeval laten beslissen. Schrijf allemaal een onderwerp op een stukje
papier, meng ze door elkaar en trek er één papiertje uit.
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* Hou een brainstorm zodat iedereen z’n leuke ideeën op tafel kan leggen.
* Verdeel de taken zodat iedereen ongeveer even veel doet.
* Het is vaak goed om een soort leidersfiguur te hebben bij een
groepswerk. Dit is vaak een leerling die graag de leiding neemt of die veel
weet over het gekozen onderwerp. Beslissingen worden steeds met de
hele groep gemaakt maar een leider gaat gesprekken in goede banen
leiden en het groepswerk organiseren.
* Spreek een nieuw moment af om samen te zitten en bespreek wat
iedereen tegen die dag gedaan moet hebben. Via www.doode.com kan je
gemakkelijk een datum vinden die voor iedereen past.
* Spreek meerdere keren af zodat je alle deelopdrachten bij elkaar kan
leggen en het volledige werk kan nakijken. Op deze manier zie je duidelijk
wat er nog moet gebeuren.
* Maak na elke bijeenkomst een to do-lijst voor elke leerling.
* Spreek af hoe je elkaar tussendoor kan bereiken bv. Chatgroep op
whatsapp of facebook, via e-mail, skype, …
*Op www.docs.google.com kan iedereen tegelijk aan eenzelfde document
werken. Dit wordt steeds automatisch opgeslaan zodat er geen delen
verloren gaan.
*Via google drive of dropbox.com kan je grote documenten gratis delen
met elkaar.
* Werk het eindresultaat uit op een leuke manier.
Voorbeelden:
- Maak een leuke powerpoint-presentatie via Microsoft Powerpoint, prezi,
presentation op google drive, …
- Verwerk het resultaat in een zelfgemaakte strip
- Verwerk humor in de opdracht
- Laat je medeleerlingen zo goed mogelijk kennis maken met het
onderwerp bv. Breng materiaal mee, toon filmpjes over het onderwerp,
laat een betrokken persoon komen vertellen, breng foto’s mee, …

41

