ACTIEF STUDEREN IN 6 STAPPEN

Stap 1

Weet wat je moet leren

Stap 2

Leerstof verkennen

Stap 3

Leerstof verwerken

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Leerstof instuderen

Leerstof controleren

Leerstof herhalen

ACTIEF STUDEREN IN 6 STAPPEN - LEERSTOF VERWERKEN

BEGRIJP, STRUCTUREER EN SCHEMATISEER
In deze fase ga je de leerstof grondig lezen om die goed te begrijpen en nadien te structureren of samen te vatten. Doe dit in stappen:
1. Lees eerst je hele tekst grondig door: (tussen)titels aanduiden, begrijp je alles?
2. Lees de tekst een 2de keer grondig door en ga op zoek naar
kernbegrippen en signaalwoorden (bv. omdat (reden, gevolg), maar
(tegenstelling), en (opsomming), …
3. Ga nu je tekst structureren in een van de schema’s op de volgende
bladzijden

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SCHEMATISEREN?
- je krijgt een overzicht van het geheel van de leerstof
- je krijgt een beter zicht op de structuur van de leerstof
- door het visueel te maken, spreek je een ander deel van je hersenen aan
waardoor je de leerstof beter onthoudt
- door enkel gebruik te maken van sleutelwoorden, ga je hoofd- en
bijzaken van elkaar onderscheiden
- je kan verbanden tussen de verschillende delen van de leerstof
duidelijker zichtbaar maken
- om een goed schema te maken, moet je de leerstof grondig bekijken en
goed begrijpen
-> aan een schema beginnen kan je dus helpen de leerstof beter te
begrijpen
- de hoeveelheid leerstof wordt op deze manier ingeperkt

ACTIEF STUDEREN IN 6 STAPPEN - SOORTEN SCHEMA’S

WELKE SOORTEN SCHEMA’S ZIJN ER?
Een schema kan verschillende vormen aannemen. Kies de vorm in functie van de inhoud. We geven hieronder een overzicht.

INHOUDSTAFEL
De meeste handboeken en cursussen hebben een
inhoudstafel. Dit zijn meestal de pagina’s die iedereen
overslaat. Toch geven ze jou een duidelijk overzicht
van de inhoud. De nummering geeft jou ook een
idee van de verbanden tussen de verschillende
inhouden.
Gebruik deze structuur als kapstok om de inhoud
verder aan vast te hangen. Tijdens het studeren kan
je de inhoudsopgave verder uitwerken.
Indien een cursus geen inhoudsopgave heeft, is het
een goede oefening om er wel eentje te maken. Of
maak een inhoudstafel van je lesnotities.
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LINEAIR SCHEMA
Dit schema biedt je een overzicht door aan elke titel en
tussentitel sleutelwoorden toe te voegen. Het verband
tussen deze woorden wordt weergegeven door pijlen,
lijnen, symbolen, kleuren, … De structuur van dit schema
is lineair, d.w.z. van boven naar onder toe. Daardoor verlies
je soms het overzicht op het grote geheel vooral als het
een lang schema is.
LET OP!
- gebruik sleutelwoorden
-> schrijf geen volledige zinnen uit je cursus over
- werk met kleuren, symbolen, … maar overdrijf niet
- zorg dat je schema niet langer wordt dan je cursus zelf
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MINDMAP
Dit schema vertrekt vanuit een centraal begrip
in het midden van het blad. Voor de andere
sleutelwoorden geldt: hoe dichter ze bij het
centrum staan, hoe belangrijker ze zijn. Het
voordeel is dat je in één oogopslag de
structuur kan zien en je kan andere informatie
gemakkelijk toevoegen. Verbanden tussen
begrippen kan je gemakkelijk aanduiden door
sleutelbegrippen met elkaar te verbinden.
Je kan een mindmap zowel op je iPad (bv.
SimpleMind, MindMeister, …) als op papier
maken
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BOOMSTRUCTUUR OF HIËRARCHISCHE
STRCTUUR
Bij een boomstructuur staat het centrale thema
bovenaan (of helemaal links). Je kan verschillende
vertakking maken om dieper in te gaan op het
onderwerp. Hoe meer je naar beneden werkt, hoe
gedetailleerder je leerstof wordt weergegeven. Op
gebied van vormgeving lijkt een boomstructuur ook
wel op een familiestamboom.
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RINGSTRCTUUR OF KRINGLOOP
Dit is het verloop van een cyclus d.m.v. pijlen.
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STROOMDIAGRAM OF FLOWCHART
Dit is de schematische voorstelling van een proces waarbij een
aantal stappen worden doorlopen met een logisch begin en einde.
Je start telkens met een vraag met 2 mogelijke antwoorden
(bv. ja of neen). Naargelang het antwoord ga je op een andere
manier verder.
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TIJDLIJN / TIJDSBALK
Hiermee kun je verschillende historische gegevens in dezelfde periode voorstellen. Je kan in één oogopslag zien in welke chronologische
volgorde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden om zo ook verbanden te kunnen verduidelijken.
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HOE MAAK JE EEN GOED SCHEMA?
- kies bewust voor een bepaald soort schema op basis van het vak / de inhoud van de leerstof
- gebruik dezelfde structuur als je boek / cursus / lesnotities / …
- gebruik sleutelwoorden en GEEN volledige zinnen
- gebruik kleuren eﬃciënt (niet teveel -> enkel wat echt belangrijk is) en
consequent (bv. titels in dezelfde kleur)
- zorg dat verbanden en relaties tussen begrippen zichtbaar zijn
- vermijd het letterlijk overnemen van passages uit je cursus
-> gebruik je eigen woorden
-> verwijs eventueel naar de pagina in je boek
-> houd je schema zo kort mogelijk
-> bij het studeren van je schema probeer je in je eigen woorden je
schema uit te leggen
- neem nooit zomaar het schema van iemand anders over
- schematiseren is een vaardigheid die je alleen maar kan leren door veel
te oefenen
-> geef het dus niet onmiddellijk op als je eerste schema niet
helemaal lijkt te voldoen
-> ga na waarom het niet voldoet:
- ontbreekt er iets
- staat er teveel in
- is de structuur niet overzichtelijk
-…
-> dien eventueel vooraf je schema in bij de vakleerkracht met de
vraag om feedback te geven

