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Leren studeren

Tine Hoof | tine.hoof@thomasmore.be



Wie ben ik?

•

•

•

•

•



Wij overbruggen de kloof tussen 
onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en 

dragen zo bij tot excellent en rechtvaardig onderwijs.



Studeren met succes



‘toolbox’ van docent versterken zodat 
die (nog) meer onderbouwde 

beslissingen kan nemen om zijn 
studenten te leren studeren

Doel 



Leren studeren

Hoe leer je leerlingen 
studeren?

Hoe kan je leerstof actief 
verwerken?

Hoe leert, onthoudt, 
vergeet een brein? 



Leren studeren

Hoe leer je leerlingen 
studeren?

Hoe kan je leerstof actief 
verwerken?

Hoe leert, onthoudt, 
vergeet een brein? 

Over het belang van voorkennis

Leren ≠ presteren



Memoriseer volgende cijferreeksen



Wat je weet, bepaalt wat je ziet





• … zetten in op leren (niet noodzakelijk ook op presteren)

o

Effectieve leerstrategieën 



• … zetten in op leren (niet noodzakelijk ook op presteren)

o

o

Effectieve leerstrategieën …



Groep 1

Groep 2

Groep 3

Test 1
(na 5 min)

Test 2
(na 1 week)

Effectieve studeerstrategieën

Inschatting van 
eigen leren



Effectieve studeerstrategieën
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Het testeffect

= wat je je probeert
te herinneren, 
onthou je langer en 
beter



• … zetten in op leren (niet noodzakelijk ook op presteren)

o

o

• … vertragen / bemoeilijken vaak het initiële leerproces

o

o

Effectieve leerstrategieën …



Leren studeren

Hoe leer je leerlingen 
studeren?

Hoe kan je leerstof actief 
verwerken?

Hoe leert, onthoudt, 
vergeet een brein? 

Over het belang van voorkennis

Leren ≠ presteren

Test jezelf Ondersteunende leeromgeving

Expliciete instructieHerkneed de leerstof

Studeer gespreid



Leerstof actief verwerken

Fysiek actief of cognitief actief?



Leerstof actief verwerken

Fysiek actief of cognitief actief?



Leren studeren

Hoe leer je leerlingen 
studeren?

Hoe kan je leerstof actief 
verwerken?

Hoe leert, onthoudt, 
vergeet een brein? 

Over het belang van voorkennis

Leren ≠ presteren

Zweten moet! Ondersteunende leeromgeving

Expliciete instructie



Effectieve leerstrategieën 



• Wat weet je nog over … ?

Braindump



Braindump



Braindump



o

o

o

o

• Hoe ontstaat neerslag?

Zelfverklaren



• Hoe werkt fotosynthese?

Tekenen



Mapping
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Lees deze tekst

“De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst 
groepeer je dingen op basis van hun samenstelling. 
Natuurlijk kan één stapel soms genoeg zijn, 
afhankelijk van hoeveel er te doen is. Het is beter 
niet te veel tegelijk te doen. Het is beter te weinig 
dan te veel te doen.”



Waarover ging de tekst?



Lees deze tekst opnieuw

De was doen

“De procedure is eigenlijk heel simpel. Eerst 
groepeer je dingen op basis van hun samenstelling. 
Natuurlijk kan één stapel soms genoeg zijn, 
afhankelijk van hoeveel er te doen is. Het is beter 
niet te veel tegelijk te doen. Het is beter te weinig 
dan te veel te doen.”
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Effectieve studeerstrategieën expliciet aanleren



Flashcards thuis & in de klas



Toetsvragen bedenken thuis & in de klas



Woordspinnen opbouwen thuis & in de klas



Woordspinnen opbouwen thuis & in de klas



Leerlingen leren WAT kan werken, 
WANNEER en WAAROM en HOE

•

•

Leer je studenten effectief studeren



Gemeenschappelijke taal



Gemeenschappelijke taal



Gemeenschappelijke taal



Leren studeren

Hoe leer je leerlingen 
studeren?

Hoe kan je leerstof actief 
verwerken?

Hoe leert, onthoudt, 
vergeet een brein? 

Over het belang van voorkennis

Leren ≠ presteren

Test jezelf Expliciete instructie

Herkneed de leerstof De kracht van het team



Meer weten over studeren?



Scan de QR-code
OF krijg het boek in je mailbox via deze link: 
https://excel.thomasmore.be/inschrijven/



Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Ontvang onze publicaties

Volg ons nieuws/blogs



D a n k  u

Vragen? Voorbeelden uit jouw klaspraktijk? 

tine.hoof@thomasmore.be

http://www.facebook.com/excelthomasmore/

