
ACTIEF STUDEREN IN 6 STAPPEN 

Stap 1 Weet wat je moet leren

Stap 2 Leerstof verkennen

Stap 3 Leerstof verwerken

Stap 4 Leerstof instuderen

Stap 5 Leerstof controleren

Stap 6 Leerstof herhalen
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ENKELE WEETJES OVER ONS GEHEUGEN 
Alles wat we met onze zintuigen waarnemen, wordt geregistreerd door ons sensorisch of zintuiglijk geheugen. Dit geheugen beschikt over 
een grote capaciteit, maar houdt informatie slechts 1 tot 3 seconden vast. Wanneer je niets met de informatie doet, verdwijnt die. Is ze 
interessant, dan verhuist ze naar je kortetermijngeheugen. Welke informatie dat is, is afhankelijk van je aandacht.


Het kortetermijngeheugen of werkgeheugen houdt de informatie waar je je op dat moment van bewust bent, net lang genoeg vast om ze te 
bewerken, bv. iets wat je net hebt gehoord of gelezen. Het heeft een beperkte duur en een beperkte capaciteit. De informatie blijft er 
maximaal 15 tot 20 seconden hangen, tenzij je ze voortdurend herhaalt. Gemiddeld kan een persoon ongeveer 7 losse items onthouden. Door 
informatie zo goed mogelijk te structureren en te groeperen in betekenisvolle eenheden, vergroot je de capaciteit van je werkgeheugen. 

Informatie die interessant is of die we goed verwerkt hebben, verhuist naar het langetermijngeheugen.


I n t e g e n s t e l l i n g t o t h e t 
kortetermijngeheugen is de opslagduur en 
de capaciteit van je langetermijngeheugen 
onbeperkt. Je ‘persoonlijke’ harde schijf 
kan dus nooit overvol geraken en in 
principe kan informatie er ook voor altijd 
opgeslagen worden. Dat veronderstelt wel 
dat je deze informatie regelmatig op een of 
andere manier herhaalt. 




ACTIEF STUDEREN IN 6 STAPPEN - LEERSTOF INSTUDEREN 

GOUDEN TIPS OM GOED TE ONTHOUDEN 
Door rekening te houden met bovenstaande kenmerken van ons geheugen, kunnen we ervoor zorgen dat we informatie beter en langer 
onthouden.


TIP 1: BEGRIJP DE INFORMATIE DIE JE MOET STUDEREN 

Oefening

Lees en onthoud de volgende reeks woorden:

	 hut	 	 kat	 	 muis	 	 kaas 	 	 tand


Lees en onthoud de volgende reeks woorden:

	 egt	 	 cok	 	 wims	 	 zedo	 	 mulb


De kans is groot dat je de eerste reeks veel vlugger en beter onthoudt dan de tweede omdat deze woorden betekenis hebben voor jou. Zorg 
ervoor dat de leerstof die je moet studeren er voor jou niet uitziet zoals de tweede reeks woorden.

Vooraleer je begint te studeren moet je er dus voor zorgen dat de leerstof voor jou voldoende betekenis heeft. Je kan dit doen door je leerstof 
eerst te structureren en uitleg te vragen als je iets niets meer begrijpt.
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TIP 2: STRUCTUREER DE INFORMATIE IN BETEKENISVOLLE GEHELEN 

Oefening

Lees en onthoud de volgende reeks getallen:

	 978654639786753


Lees en onthoud de volgende reeks getallen:

	 978 654 639 786 753


De kans is groot dat je de tweede reeks vlugger en beter onthoudt dan de eerste omdat je dezelfde 
reeks getallen nu in groepjes hebt geplaatst. Nu heb je a.h.w. 5 getallen i.p.v. 15 in de reeks erboven. 


Oefening

Om de woordenreeks uit de vorige oefening beter te onthouden, kan je de woorden in een betekenisvol geheel plaatsen:

	 hut	 	 kat	 	 muis	 	 kaas 	 	 tand

	 In de hut besluipt de kat de muis die net de kaas met haar tand in stukken bijt.


Door de woorden in een zinnetje te zetten dat een logische betekenis heeft, zal je ze beter kunnen onthouden. We noemen dit ook wel de 
techniek van de ezelsbruggetjes, bv. Nooit Oorlog Zonder Wapens om de 4 windrichtingen te onthouden. 


Nog andere manieren om te structureren:

- in woordenlijsten van Frans bv. kan je de werkwoorden op -er, de mannelijke woorden, de bijvoeglijke naamwoorden, … samen zetten

- zorg voor een goede ‘kapstok’ waar je alle informatie kan aan ophangen -> zie ‘leerstof verwerken’

- deel de leerstof op in kleinere blokjes en herhaal regelmatig
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TIP 3: DENK NA OVER WAT JE STUDEERT 

Oefening

Hieronder staan 4 vragen. Begin met het oplossen van de 1ste vraag, terwijl je de andere vragen afdekt. Ga dan naar de 2de vraag, terwijl je 
de informatie uit de andere vragen afdekt, enzovoort. Tijdens de opdrachten 1 en 3 noteer je niets.


1. Zet bij de volgende reeks een X onder de woorden die beginnen met een hoofdletter:

	 Appel		 schoen	 Water		 huis	 	 boom


2. Zet bij de volgende reeks een X onder de zaken die je persoonlijk bezit:

	 Tuin	 	 fiets	 	 olie	 	 gasvuur	 citroen


3. Zet bij de volgende reeks een X onder de woorden die rijmen op heer:

	 deur	 	 peer	 	 vuur	 	 drink	 	 veer


4. Noteer zoveel mogelijk woorden die je je nog herinnert uit de vorige reeksen (maximaal vijftien).


De kans is het grootst dat je het meeste hebt onthouden uit reeks 2. Enerzijds is dit door het feit dat je je persoonlijk betrokken voelt, maar de 
voornaamste reden is dat je veel meer moet nadenken dan bij stap 1 of 3. Bij het aanduiden van de woorden met een hoofdletter, moet je 
enkel naar de 1ste letter kijken. De kans is groot dat je niet bewust naar het volledige woord hebt gekeken. Bij de 3de rij was je verplicht naar 
het volledige woord te kijken, maar je besteedde eerder aandacht aan de klank dan aan de betekenis. Enkel bij de 2de rij moest je effectief 
nadenken over wat het woord eigenlijk inhoudt. Heb je een tuin of niet? Heb je een fiets of niet? Enzovoort. 
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TIP 4: BETREK ZOVEEL MOGELIJK ZINTUIGEN 

Oefening

Hieronder vind je de definitie van een ‘sponk’ is. Leer die zo vlug mogelijk uit je hoofd.


“Een sponk is een groen dier met paarse lange haren en een ruw pukkelig vel. Hij heeft 
grote gele slagtanden. Het dier is altijd vriendelijk en maakt een snorrend geluid als hij 
je aardig vindt.”


De kans is groot dat je dit vlugger kan leren als je er deze tekening bij krijgt.


Door zowel woorden als beelden te gebruiken zet je verschillende delen van je zintuiglijk geheugen aan het werk en is de kans groter dat je de 
leerstof vlugger kent én bovendien langer onthoud. Dit zijn mogelijke manieren om meer zintuigen te gebruiken: 


- sla dus zeker de afbeeldingen in je handboek niet over, maar gebruik ze om de leerstof aan op te hangen

- maak of zoek zelf afbeeldingen of filmfragment bij de leerstof

- spreek de leerstof die je moet kennen in en beluister dit een aantal keer

- schrijf woorden of definities een aantal keer op -> schrijf niet enkel over, maar probeer zoveel mogelijk uit je hoofd en verbeter of vul aan

- maak woordkaartjes, eventueel met een afbeelding erbij -> hou die bij, want de meeste kan je elk jaar opnieuw gebruiken

- leer luidop of leg de leerstof aan iemand anders uit

- …
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TIP 5: VERGETEN IS BELANGRIJK 

De vergeetcurve van Ebbinghaus

Dit is wat er gebeurt met de leerstof die 
je 1 keer studeert. Op basis van deze 
vergeetcurve ontdekten onderzoekers 

al snel dat herhalen met steeds langere 
pauzes, een zeer sterk mechanisme is 
voor het memoriseren. Sterker nog, 
inhoud die ooit vergeten werd en daarna 
opnieuw geleerd, bleek achteraf sterker 
in het geheugen gegrift. Vergeten is dus 
cruciaal voor het leren! 


Dit kan je dus het beste doen voor een 
optimaal resultaat:

- verdeel je leerstof in kleinere stukjes

- start vroeg genoeg met studeren (het 

ideale moment is enkele dagen nadat 
je de les hebt gehad)


- herhaal regelmatig



