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LEERLINGTIPS

Kennen van het geleerde, 
reproduceren.

toepassen van het geleerde, 
met een geautomatiseerde strategie.

inzicht in het geleerde, door bestaande 
strategieën te combineren of gebruik 

te maken van een eigen strategie.

Als je nieuwe leerstof hebt opgedaan in een les, haal die 
dan dezelfde dag nog eens terug (na een pauze). Het beste 
moment om de leerstof opnieuw door te nemen is als je het 
begint te vergeten.

Als je nieuwe kennis uit je laatste les hebt teruggehaald, kijk 
dan nog eens naar belangrijke eerdere aantekeningen/leer-
stof over hetzelfde onderwerp.

Maak zoveel mogelijk oefenopgaves en oefentoetsen. Kijk ze 
goed na en verbeter je fouten.

Leg uit wat je geleerd hebt aan klasgenoten/ouders. Bouw 
dit op: begin met je aantekeningen erbij; probeer het steeds 
meer uit je hoofd te doen.

Doe na het leren je boek/schrift dicht. Schrijf en schets alles 
wat je over de leerstof weet. Klaar? Check of het klopt & of je 
iets gemist hebt.

Vraag jezelf tijdens het leren af HOE het werkt en WAAROM 
het zo werkt. Zoek de antwoorden op deze vragen op in je 
leerstof.

Plan je leerwerk voor toetsen ruim van tevoren in. Leer een 
aantal keren op verschillende dagen, bijvoorbeeld 4x een uur; 
dat werkt beter dan vier uur achter elkaar op één dag.

Maak zelf je eigen toets of toetsopgaves. Wissel die uit met 
een klasgenoot die dat ook doet. Maak alle vragen. Bespreek 
je antwoorden.

Leg verbanden tussen verschillende ideeën/onderdelen van 
de leerstof. Breng de overeenkomsten en verschillen in kaart: 
werk ze uit.

Wissel vakken/onderwerpen/activiteiten af. Het is beter om 
elke 15 minuten een ander vak of onderwerp te leren, dan 
een uur achter elkaar één onderwerp. Varieer ook de volgor-
de van de vakken/onderwerpen.

Maak flashcards met daarop de belangrijkste informatie/
vragen/definities. Bedenk welke verbanden de ideeën met 
elkaar hebben.

Leg verbanden tussen de leerstof en je eigen leven/ervarin-
gen/herinneringen. Doe dat actief, in de les en daarbuiten.

Vergelijk de afbeeldingen in je leerstof met de tekst. Verklaar 
de afbeeldingen in eigen woorden. Maak je eigen plaatjes 
(infographic/stripverhaal/diagram/organogram/tijdlijn) bij de 
leerstof.

Verzamel zoveel mogelijk concrete voorbeelden bij de 
leerstof. Leg de link tussen voorbeeld en leerstof; zorg dat je 
het verband tussen onderwerp en voorbeeld begrijpt. Deel je 
voorbeelden met vrienden en leg ze uit

tip 1: gespreid leren tip 1: leerstof terughalen tip 1: verbanden leggen
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tip 4: leerstof afwisselen tip 4: leerstof terughalen tip 4: verbanden leggen

tip 5: voorbeelden tip 5: tekst + Plaatje


