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onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk en 

dragen zo bij tot excellent en rechtvaardig onderwijs.





Iedereen verdient een effectieve leraar! 





INHOUD

1. Over het belang van kennis

2. Welke leerstrategieën zijn effectief?

3. Leer je leerlingen effectief studeren



1. Over het belang van kennis



Is leren nog 
belangrijk?





Memoriseer volgende cijferreeksen













Het belang van voorkennis

“Als ik de hele onderwijspsychologie tot één principe moest herleiden,
zou ik dit zeggen: de belangrijkste factor die het leren

beïnvloedt, is wat de leerling al weet.”

~ David Ausubel (1968)



Het belang van kennis

7 x 8

= 56



Creativiteit

Begrijpend lezen
Probleemoplossend 

denken

Kritisch denken

Kennis is de basis voor …

… generieke vaardigheden



Het belang van talige voorkennis
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Meester, E. (2021). Wetenswaardig. Pica

Het belang van talige voorkennis

• “Hij knalde hem vanaf de middellijn zo het 16-metergebied in waardoor de 
spits hem met gemak binnen kon tikken.”

• “De fly-half maakte de conversie feilloos nadat de flanker een prachtig 
uitgespeelde try had gescoord.”



Cognitieve belasting



Ondersteuning 

o

o

Externe hulpbronnen: advance organisers



Hajer, M. & Meestringa, T. (2004/2009) Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.

Taalontwikkelend lesgeven

• Taalgericht vakonderwijs

o

o

o



Hajer, M. & Meestringa, T. (2004/2009) Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho.

Taalontwikkelend lesgeven

• Taalgericht vakonderwijs

o

o

o





Taalsteun: woorden verklaren



Taalsteun: kernwoorden



Taalsteun: werken met voorbeelden



Cognitieve belasting



2. Welke leerstrategieën zijn effectief?
En vooral: waarom?





• (Misleidend) gevoel van herkenning

• Kan effectief zijn, maar … 

Herlezen, overschrijven & markeren



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

• Goed presteren (≠ leren)

o

o

• Dus … nooit meer herlezen? Samenvatten? Markeren?

o

o

o

o

Herlezen, samenvatten, markeren 



Slim studeren 
door het jezelf 
moeilijker te 

maken

TEST JEZELF



Drie functies van toetsing

•

•

•





ONTHOUD-INTERVAL

HOEVEELHEID
HERINNERDE
ITEMS

5 minuten                  2 dagen                 1 week

Lezen, lezen
Lezen, proberen 
herinneren

→



Toetsen als leerstrategie



Braindump/Free recall: ‘VRIJ’ herinneren



Quiz: GERICHT herinneren

think pair                            share



Exit & entry tickets



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Test jezelf: flashcards

•

•

•



Test jezelf a.d.h.v. 
je inhoudstafel



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

COLD CALLING

“Wat weten jullie nog over de hoofdsteden? 
Chloë, wat is de hoofdstuk van Australië?”

“Wat weten jullie nog over de hoofdsteden? 
Wat is de hoofdstad van Australië? … Chloë?”



élke leerling





Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Slim studeren 
door het jezelf 
moeilijker te 

maken

TEST JEZELF

VERWERK DE LEERSTOF ACTIEF



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Fysiek of cognitief actief?

Verwerk de leerstof actief



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief door leerstof te herkneden



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: Cornell-samenvatting

Wat doe je nadien met je samenvatting?



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: leg uit aan jezelf of anderen



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: leg uit aan jezelf of anderen



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: leg uit aan jezelf of anderen



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: teken



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: maak een mindmap

Let op!



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken
Voorbeeld van docent aardrijkskunde op Twitter (montserrat2901)

Verwerk de leerstof actief: Frayer model

https://mobile.twitter.com/montserrat2901


Klikken om de tekststijl van het model te bewerken
Voorbeeld van docent aardrijkskunde op Twitter (montserrat2901)

Verwerk de leerstof actief: Frayer model

https://mobile.twitter.com/montserrat2901


Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: Frayer model



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Verwerk de leerstof actief: bedenk toetsvragen



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Slim studeren 
door het jezelf 
moeilijker te 

maken

TEST JEZELF

HERHAAL

VERWERK DE LEERSTOF ACTIEF



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Spreid leermomenten in de tijd



Spreid leermomenten in de tijd
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MEER OPSLAG IN
LANGETERMIJNGEHEUGEN

HERHALINGSMOMENTEN

Onthouden  

Dagen

Iedereen vergeet (snel)



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

3 x 30 > 1 x 90

Spreid leermomenten in de tijd



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Gespreid leren 

• Advance organizer



Klikken om de tekststijl van het model te bewerken

Kort herhalen om lang te onthouden

• Advance organizer
• Opgespaarde oefeningen maken
• Uitgesteld huiswerk 
• Quizlet oefenen
• Toetsvoorbereiding maken (en tonen)
• Oefentest (retrieval practice) plus feedback



Thuis? Planning

• WAT?
o

• WANNEER?
o

o

o

• HOE?

o





3. Leer je leerlingen effectief studeren





Muijs, D. and Bokhove, C. (2020). Metacognition and SelfRegulation: Evidence Review. London: Education Endowment Foundation. 

Leer je studenten effectief leren

Zelfregulerend leren kan je niet zelfregulerend leren



Leer je studenten effectief leren

Zeer beperkt generiek aan te leren

LEREN FYSICA STUDEREN
LEREN WISKUNDE STUDEREN
LEREN ENGELS STUDEREN

→ Geen automatische 
transfer tussen vakken

→ Hoe meer 
domeinspecifieke voorkennis, 
hoe beter in staat om 
leerproces te reguleren



Leerlingen leren WAT kan werken, 
WANNEER en WAAROM en HOE

• Deels (!) generiek: wat, wanneer & waarom

• Áltijd vakgebonden: hoe

Leer je studenten effectief leren



Horizontale leerlijn

• Welke studeerstrategieën komen in welke vakken aan bod?

• Eerste (uitgebreidere) contact met studeerstrategie:
o

o

o

o

• Latere toepassingen bij andere vakken
o

o



Expliciete, contextgebonden strategie-instructie



https://excel.thomasmore.be/video-klasse/







•

•

•

•

•



Expliciete, contextgebonden strategie-instructie





Kijk vanuit jouw ‘expertenbril’: vertaalslag mogelijk?

• Effectieve studeerstrategieën
o

o

• Geen one-size-fits-all
o

• Voorkennis speelt een rol

• Manier waarop studeerstrategie wordt ingezet, is belangrijk
o

o

o

o

o



Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Ontvang onze publicaties

Volg ons nieuws/blogs



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



Scan de QR-code
OF download via deze link: 
https://excel.thomasmore.be/2022/0
5/actie-vraag-vanaf-nu-jouw-gratis-
pakket-studeerkaarten-aan/ 
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effectief leren
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