Nee, maak jezelf niks wijs.
Mensen kunnen GEEN TWEE DINGEN TEGELIJK – tenminste geen
twee dingen waarbij je je verstand nodig hebt.
OOK MEISJES NIET.
Die ene whatsapp beantwoorden zorgt voor een concentratie- en
tijdverlies van 40%. En je maakt meer fouten!
Bedenk maar eens wat je met de tijdswinst kunt doen als je
die smartphone uit je gezichtsveld legt …

Wat heeft er het meest effect, denk je?
Eenmaal een uur leerstof in je hoofd rammen … of
diezelfde leerstof op minstens twee verschillende
momenten studeren? Geef toe – je weet het antwoord.
GESPREID LEREN IS VEEL EFFECTIEVER.
Een marathonloper oefent ook niet enkel de avond voor
de wedstrijd. En nee, dat is niet hetzelfde als meer
studeren. Wel meer en kortere momenten.
Probeer het en merk dat het werkt!

Dus jij oefent blok per blok?
Eerst alle oefeningen van Pythagoras, en dan alle
oefeningen van Thales? Voor andere vakken kan je vast
een gelijkaardig voorbeeld bedenken.
Er ooit al aan gedacht dat op je examens DE LEERSTOF
VAAK DOOR ELKAAR STAAT? Wanneer je niet afwisselt,
denk je niet meer na over welke oplossingsstrategie je moet
kiezen.
Stop dus met enkel te oefenen in een vaste volgorde. os
veel opties!

Door een kleurboek te maken van je cursus,
leer je niet sneller bij. Wanneer je enkel de gemarkeerde delen
herhaalt, herhaal je bijna zeker te weinig. En wat als je niet de
belangrijkste onderdelen hebt gemarkeerd?
Effectiever markeren? Dat doe je zo: Lees eerst een tekst helemaal
door. Vraag je af wat er belangrijk was. Controleer of dit
overeenkomt met een – al bestaande – samenvatting in je boek.
Markeer die onderdelen in je tekst.

Leerstof eindeloos HERLEZEN is NIET OK.
Je krijgt een vals gevoel van herkenning.
Beter is het om je leerstof actief te verwerken. Waarom
geen cornell-samenvatting maken?
Noteer KERNWOORDEN EN RICHTVRAGEN LINKS van de
kantlijn. RECHTS DE VERKLARINGEN EN
DE STRUCTUUR van je hoofdstuk.
Nadien test je jezelf door een kant af te dekken.

Je leest een hoofdstuk door voor de eerste keer.
Na het lezen van een alinea hou je even halt en denk je na.
‘waarover ging dit? Wat is het verband met de titel van het
hoofdstuk? Kan ik andere voorbeelden bedenken?
Wat is de belangrijkste boodschap?
Is er een verband met de vorige alinea? Waarom? Wat?
Hoe?’
HOE MEER JE NADENKT, HOE LANGER JE ONTHOUDT.
Zo simpel is dat.veel opties!

Door jezelf te testen
kan je inschatten wat je al kan. Wat velen niet weten, is dat je
TIJDENS HET TESTEN je ook LEERT. Net door het
PROBEREN HERINNEREN VAN INFORMATIE, versterk je je
geheugenbanen. Hoe doe je dat dan?
Hermaak toetsen, maak oefenkaartjes, gebruik je Cornellsamenvatting, stel een eigen toets op, maak een diagnosetoets,
stel een quiz op voor jezelf, laat je opvragen.
Eindeloos veel opties!

Wist je dat beelden en woorden
Via VERSCHILLENDE KANALEN verwerkt worden in JE
HERSENEN?
Door beelden met woorden te combineren verhoog je dus
de kans dat je iets onthoudt.
Een moeilijk woord in je cursus zoals ‘ijzerertsgroeve’?
Met een beeld erbij is de kans groter dat je het onthoudt.

Ooit al uitleg gegeven over iets
Waar je zelf niks over weet? Inderdaad, dat lukt je amper.
Test jezelf dus door les te geven over je eigen leerstof.
MET DE BOEKEN TOE, welteverstaan. Je zal gauw
merken wat je al vlot beheerst en wat nog niet. Het is
net door te proberen om je iets te herinneren,
dat je dat langer zult onthouden.
CONTROLEER natuurlijk of wat je vertelt ook klopt.
En opgelet: dat les geven is nog leuk ook!

Nee, je leert niet bij in je slaap.
Maar je slaat wat je geleerd hebt overdag wel op als je slaapt. Door
te weinig te slapen, zal je dus sneller vergeten wat je overdag bij
hebt geleerd. Leef ook gezond tijdens examens.
Eindeloos veel opties!

