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Hoe leer je nou 
eigenlijk op een 

effectieve manier? 



Spoiler 

• Verkrijgen en onderhouden van kennis vereist 
aandacht en inspanning. 

 

• Effectieve leerstrategieën kosten aanvankelijk 
meer tijd en energie dan de minder effectieve 
manieren om te leren. 

 



Evidence-informed teaching 

• In hoeverre zou je wetenschappelijke inzichten 
kunnen gebruiken in de aardrijkskundeles? 

 

 

 

 



Cognitieve psychologie 

• Empirisch onderzoek naar mentale processen 
zoals waarnemen, informatie verwerken, 
herinneren en denken 

 



Leren 

le·ren (leerde, heeft geleerd) 

1 onderwijs geven; = onderwijzen: een kind leren schrijven 

2 vaardigheid in iets krijgen: een taal leren 

3 in het geheugen opnemen: een les leren 

4 zich kennis of vaardigheid proberen eigen te maken; = 

studeren: leren voor onderwijzer 

. 
 

Bron: www.vandale.nl 

https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/leren.W83Li3szapo


Leren 

• Leren is een verandering in het 
langetermijngeheugen (Kirschner et al., 2006) [9] 



. 
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Beperkingen van onderzoek naar leren 

• Onderzoekspopulatie bestaat vaak uit jongvolwassenen 
(studenten) in plaats van leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

• Veel onderzoek wordt uitgevoerd in een ‘lab setting’ in 
plaats van een echte klas. 

• De meeste onderzoeken richten zich op onthouden en 
begrijpen van leerstof. Er is minder aandacht voor de 
hogere beheersingsniveaus. 

• In hoeverre zijn onderzoeksresultaten te reproduceren? 

 

 

 



Leerstrategie 

Bewust gekozen manier om op een 
efficiënte en effectieve wijze een leerdoel te 
behalen 

 



Resultaten van onderzoek naar leerstrategieën 

Bron: xkcd 

https://xkcd.com/1445/


Welke strategieën werken niet (zo goed)? 

• Tijdens de les aantekeningen maken op de 
computer [1] 

• Markeren en onderstrepen van teksten [2] 

• Samenvattingen lezen [2] 

• Blokken (kort voor een toets heel hard leren) [3] 

• Het hoofdstuk voor de toets nog een keertje 
doorlezen [4] 

 



 
 

Bron: O. Caviglioli 

https://www.olicav.com/illustrations
https://www.olicav.com/illustrations


Welke strategieën werken wel? 

1. Elaboreren (elaboration) [5] 

2. Tekst en beeld gebruiken (dual coding) [6] 

3. Onderwerpen afwisselen (interleaving) [7] 

4. Gespreid leren (spaced practice) [4] 

5. Zelftoetsen (retrieval practice) [8] 

 



1 Elaboreren (elaboration) 

Hoe wordt deze strategie gedefinieerd? 

• Nieuwe informatie aan bestaande informatie in je 
geheugen toevoegen 

• Informatie organiseren, ideeën met elkaar 
verbinden en integreren 

• De betekenis van een begrip doordenken 

• ‘Dieper leren’ 
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1 Elaboreren 

• Leg de begrippen, concepten of ideeën uit de 
lesstof in je eigen woorden uit. 

• Gebruik concrete voorbeelden bij abstracte 
concepten. 

• Verbind de lesstof met begrippen, concepten of 
ideeën die je eerder hebt geleerd. 

• Stel jezelf voortdurend geografische vragen bij 
het bestuderen van de lesstof. 



2 Tekst en beeld gebruiken (dual coding) 

     

 

Dual-coding theorie 

Allan Paivio (1971) 

 
Bron: O. Caviglioli 
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2 Tekst en beeld gebruiken 
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Bron: De wereld van 2 havo/vwo 



Bron: De wereld van 3 vmbo-kgt 



Bron: De wereld van 1 vmbo-t/havo 



 

Bron: De wereld van 2 havo/vwo 



3 Onderwerpen afwisselen (interleaving) 

• Besteed een studeersessie niet aan één 
onderwerp, maar aan meerdere onderwerpen. 

• Varieer ook in de volgorde van onderwerpen 
tijdens verschillende studeersessies. 

• Probeer tijdens het studeren relaties te leggen 
tussen de verschillende onderwerpen. 
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3 Onderwerpen afwisselen 

• Uit onderzoek blijkt dat deze leerstrategie vooral 
werkt bij onderwerpen die verschillende 
oplossingsstrategieën of regels vereisen (bijv. 
wiskunde). 

• Voor aardrijkskunde lijkt deze strategie minder 
toepasbaar. 

 



4 Gespreid leren (spaced practice) 

• Begin op tijd met leren en verdeel je leerwerk 
over een langere periode. 

• Herhaal ook steeds de stof die je eerder hebt 
geleerd. 

• Werkt extra goed als je niet elke dag studeert, 
maar het studeren steeds met één of enkele 
dagen onderbreekt. 

 



     

 

Vergeetcurve 

Hermann Ebbinghaus (1885) 

 
 

Bron: O. Caviglioli 

4 Gespreid leren 
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Bron: Wikipedia 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermann_Ebbinghaus
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Blokken (cramming, massed practice) 

 

 

 

 

 

ma 11 di 12 wo 13 do 14 vr 15 za 16 zo 17 

ma 18 di 19 wo 20 do 21 
3 uur 

vr 22 
Toets 

za 23 zo 24 



Gespreid leren (spaced practice) 

 

 

 

 

Totale studietijd: 2 uur 

ma 11 
20 min. 

di 12 
20 min. 

wo 13 do 14 
20 min. 

vr 15 za 16 zo 17 
20 min. 

ma 18 di 19 
20 min. 

wo 20 do 21 
20 min. 

vr 22 
Toets 

za 23 zo 24 



5 Zelftoetsing (retrieval practice) 

• Ophalen van informatie uit je langetermijn-
geheugen, zodat je de informatie langer en beter 
onthoudt. 

• Meeste effect behaal je wanneer de informatie al 
een beetje is weggezakt en je je best moet doen 
om de informatie op te halen. 
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5 Zelftoetsen 

Hulpmiddelen 

 

• Test jezelf (oefentoetsen) 

• Flitskaarten 

• Quizzen 

• Brain dumps 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Quizzen 

• Meerkeuzevragen (bijv. via Kahoot!) 

• Open vragen 



 



Wat is het verschil 
tussen zelfvoorzienende 

en commerciële 
landbouwbedrijven? 

Wat is het verschil 
tussen een zeeklimaat 
en een landklimaat? 

Beschrijf hoe de periode 
van apartheid de 

opbouw van de stad 
Johannesburg heeft 

beïnvloed. 

Leg uit dat arme landen 
arm blijven doordat er 

geen goede 
gezondheidszorg is. 

Welke drie werelddelen 
horen bij het centrum? 

Waarom is het moeilijk 
om te bepalen hoeveel 
mensen in de informele 

sector werken? 

Leg uit waarom je de 
welvaart van een land 

beter kunt bepalen met 
de HDI dan het bbp per 

hoofd. 

Waarom ontstaat 
stijgingsneerslag vooral 

in gebieden rond de 
evenaar? 

Waarom krijg je een 
beter beeld van een 

verschijnsel als je het 
op meerdere 

schaalniveaus bekijkt? 

Beschrijf de relatie 
tussen stijgende 

welvaart en 
suburbanisatie in de 

jaren ’60. 

Hoe verandert de 
verdeling van de 

beroepsbevolking als 
een land zich 
ontwikkelt? 

Welk zoekmiddel 
gebruik je om de 

wereldkaart van het 
bbp per hoofd in de 

atlas te vinden? 

Afgelopen les (1) Vorige week (2) Twee weken geleden (3)  Langer geleden (4)  

Hoeveel punten kun jij scoren? 

Gebaseerd op Retrieval Practice Challenge Grid van Kate Jones 

https://lovetoteach87.com/2018/01/12/retrieval-practice-challenge-grids-for-the-classroom/


Brain dump (free recall) 

• Leerlingen schrijven of tekenen alles wat ze van 
een onderwerp weten. 

• Deze leerstrategie ondersteunt het onderhouden 
van bestaande kennis en het leren van nieuwe 
concepten. 



 

 
 

Bron: Mary Kemper 

https://visioninpracticeblog.wordpress.com/2017/10/16/long-term-learning-strategy-brain-dumps/


Aanpak 

• Stop de les. 

• Leerlingen noteren alles wat ze van een bepaald 
onderwerp uit een vorige les hebben geleerd 
(max. 5 minuten). 

• Leerlingen wisselen hun werk uit met een 
medeleerling en bespreken overeenkomsten en 
verschillen (max. 2 minuten). 

• Ga verder met de les. 

 

 

 

 



QUIZ 



Wat bestudeert de cognitieve psychologie? 

A Cognitieve ontwikkeling 

B Gedrag van leerlingen  

C Hersenactiviteit 

D Mentale processen 
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Welke uitspraak over het geheugen is juist? 

A De meeste leerlingen zijn beelddenkers en kunnen in hun 
 werkgeheugen alleen visuele informatie verwerken. 

B Door tekst en beeld te combineren tijdens de klassikale uitleg 
 ontstaat cognitieve overload in het werkgeheugen van je 
 leerlingen. 

C Het werkgeheugen van leerlingen kan meer informatie 
 bevatten dan hun langetermijngeheugen. 

D Met een stapsgewijze uitleg ontstaat ruimte in het 
 werkgeheugen van je leerlingen, waardoor zij informatie in 
 het langetermijngeheugen kunnen opslaan. 
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 bevatten dan hun langetermijngeheugen. 

D Met een stapsgewijze uitleg ontstaat ruimte in het 
 werkgeheugen van je leerlingen, waardoor zij infor-
 matie in het langetermijngeheugen kunnen opslaan. 

 

 

 

 

 

 



Wat is een effectieve leerstrategie? 

A Hoofdzinnen onderstrepen 

B Lesstof herlezen 

C Oefentoetsen maken 

D Samenvattingen lezen 
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Welke kromme komt het meest overeen met 
de vergeetcurve van Ebbinghaus? 
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Wat is een effectieve manier om begrippen te 
leren? 

A Begrippenlijsten lezen 

B Begrippen in de tekst onderstrepen 

C Flitskaarten gebruiken 

D Uitlegvideo’s op YouTube bekijken 

 



Wat is een effectieve manier om begrippen te 
leren? 

A Begrippenlijsten lezen 
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Wil je je verder verdiepen? 

http://www.learningscientists.org/ 



Vragen of suggesties? 

falco.zwinkels@malmberg.nl 

073.628.8750 

    http://nl.linkedin.com/in/falcozwinkels 

    @FalcoZwinkels 

    @aardrijkskunde  

 

http://www.de-wereld-van.nl 

 

http://nl.linkedin.com/in/falcozwinkels
http://www.de-wereld-van.nl/
http://www.de-wereld-van.nl/
http://www.de-wereld-van.nl/
http://www.de-wereld-van.nl/
http://www.de-wereld-van.nl/
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