
 

 

HOE LEER IK 

ZOIETS DAN? 
 

 

 

 

Tips & tricks om leren minder vervelend +  

een stuk effectiever te maken! 

 



LEREN??!! OH NEEEEEEE!!! 

 

*op de achtergrond klinkt zachtjes een droevig muziekje* ‘Leren voor toetsen…(indrukwekkende 

stilte)…helaas gebeurt het op elke school. Ook op jouw school. Je probeert er van alles tegen te doen: 

nog langer chatten op Whatsapp, buiten blijven rondhangen tot je ogen bijna dichtvallen of beginnen 

met nog een nieuwe sport om maar te moe te zijn voor andere zaken. Je doet écht je best om maar 

niet te leren…’ 

‘Ja, en toch kom je er nog steeds niet onderuit! Vooral niet als je richting of in de bovenbouw komt: 

dan moet je dat steeds meer! De leraren zeggen dat ze dit doen om je voor te bereiden om het examen, 

want daar krijg je allemaal toetsen. Lastig, lastig! Wat een gezeur! Waarom niet gewoon een 

presentatie of een mondeling? Helaas, wat je ook doet het is niet anders en het moet gewoon via een 

toets. Waarom? Waarom?’ *fade-out muziek* 

EN TOCH! ER IS EEN OPLOSSING! Of eigenlijk OPLOSSINGEN! En een aantal daarvan kan je vinden in 

dit boekje. Want uiteraard willen we jullie zo goed mogelijk te helpen bij het leren voor deze toetsen. 

Er blijft voor veel mensen alleen soms nog één probleem over: HOE DOE IK DIT? 

Laten we gelijk beginnen met de eerste oplossing. Daarvoor hoef je niet eens dit boekje te lezen: er 

zijn heel veel mensen en tools (= hulpmiddelen) om je te helpen! You are not alone! Maak vooral 

gebruik van al deze bronnen om succes te hebben! 

Om je verder te helpen hebben wij dit boekwerkje gemaakt zodat jij kunt ontdekken HOE je het best 

nieuwe dingen kan aanleren. Dit boekje wordt ook digitaal toegankelijk, zodat je het (als er maar wifi 

is) overal kunt gebruiken! Het boekje zal ook geregeld aangevuld worden met nieuwe tips & tricks.  

In deze eerste versie van dit boekje leggen we de eerst de volgende manieren van leren uit: 

 Het maken van een samenvatting. Handig bij vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde of bij 

het onderdeel begrijpend lezen bij een taal.  

 Het maken van een mindmap. Dit werkt bij heel veel vakken erg goed omdat je verbanden 

moet leggen tussen losse begrippen of steekwoorden. Ook kan je hierbij goed werken met 

symbolen of afbeeldingen.  

 Leren via geluid- of beeldopnames. Dit zie je waarschijnlijk veel terug in jouw eigen leven. 

Bedenk maar eens hoeveel informatie jij binnenkrijgt via het kijken van een filmpje op YouTube 

of door het beluisteren van een podcast. En zulke opnames kan je zelf ook maken en weer 

bekijken of afluisteren!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Randvoorwaarden (wa’ zijn da?) 

 

Voordat we beginnen met jou al die goede tips voor leren te geven, is er wel één klein puntje wat even 

belangrijk is. *keel wordt even geschraapt* JE MOET WEL WILLEN!  

Stel jezelf ook eens de vraag: waarvoor doe ik dit? Je zult eerst vaak denken: omdat het moet. Maar, 

wat kan je ermee bereiken? Heel wat! Een goed cijfer, een goed gevoel, een beloning (compliment of 

misschien wel een cadeautje) en heel belangrijk…een stukje ontspanning: zo, daar hoef ik niet meer 

mee bezig. Dat is klaar. Heerlijk toch?  

Zoals gezegd: als je iets nieuws wilt leren, dan moet je daar wel moeite voor doen! Soms een beetje, 

soms heel veel. Het gaat niet altijd direct de eerste keer goed, de tweede keer misschien ook niet en 

misschien heb je wel een derde keer nodig voor je resultaat ziet. Maar je zult door oefening ALTIJD 

resultaat zien! Om te willen leren zijn er ook nog randvoorwaarden. Dit zijn zaken die niet direct met 

de leerstof zelf te maken hebben, maar wel helpen om die leerstof beter te leren begrijpen en 

toepassen. 

Randvoorwaarde uno (1): zorg voor een leerplek waar jij je kunt concentreren op het werk dat je wilt 

doen. Deze zin betekent niet voor iedereen hetzelfde. Voor concentratie heb je rust nodig. Voor de 

één is dit totale stilte, voor de ander is dit een omgeving waarin bijvoorbeeld alleen zacht mag worden 

gesproken met elkaar. Zorg dat je niet (te veel) afleiding hebt. Wat is afleiding? Je smartphone, Spotify, 

Instagram, maar het kan ook rommel op je bureau zijn of kabaal van buitenaf. Kies je werkplaats goed 

voor de beste concentratie.  

Door hier (vooraf!) aandacht aan te besteden, vergroot je al direct de kans op een goed (leer)resultaat. 

PS: als anderen jou storen in je concentratie, geef dat dan ook aan. Soms hebben mensen het niet 

door. Als je op een normale manier vraagt of mensen even rekening met je willen houden, dan is dit 

meestal zo geregeld (kan ook via een docent). Hebben deze mensen zelf ook weer voordeel van 😉 

Randvoorwaarde dos (2): Bedenk hoeveel tijd je nodig hebt voor het werk dat jij moet doen. Begin op 

tijd! Dit is misschien nog wel de belangrijkste voorwaarde bij leren. Nu lukt ons mensen dat vaak niet 

om op tijd  te beginnen. Hoe komt dat? Omdat we geen/te weinig tijd nemen om te plannen. Vandaar 

dat we dit op onze school elke ochtend doen. Door te plannen krijg je overzicht en weet je wat je te 

doen staat/wat er van je verwacht wordt. Je kunt afvinken: hop! Dat is klaar! Volgende klus! 

Leren is niet altijd leuk (zelfs docenten vinden dat), maar het moet wél gebeuren. Als jij je werk (te 

snel) wilt afhebben dan is de kans groot dat het eindresultaat tegenvalt. Dan ben je er misschien wel 

lekker snel af, maar je weet dat dit niet zo is en dat je later (vaak helemaal) opnieuw moet beginnen.  

Het opdelen van je leertijd in blokjes helpt ook goed. Je herkent vast wel het gevoel dat als het leren 

goed gaat, dat je dan wel uren door kan gaan. Zo lang het goed werkt, ga dan ook vooral door. Houd 

er alleen rekening mee dat bij moeilijke onderwerpen het leren vaak minder soepel gaat. Leer dan in 

blokjes. Leer bijvoorbeeld een deel van de les (waar dat mogelijk is) tijdens de les, gebruik een 

daltonuur en thuis ook nog een uurtje. Op deze manier heb je op één dag al gauw anderhalf tot twee 

uren aan een moeilijk onderwerp besteed, maar neem je vaak meer op door de breaks die je inbouwt!  

Tussentijds kan je aan een ander vak werken, maar moet je ook zeker af en toe ontspannen (en ja, dat 

kan ook gamen zijn!). Hierdoor laad je namelijk weer op voor de volgende sessie.  



  

 

Zo, dat waren eerst wel de belangrijkste randvoorwaarden. Nu maar eens kijken naar wat manier 

waarop jij jouw leren effectiever (en hopelijk gemakkelijker!) kan maken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP: het toepassen van de 

verschillende manieren van leren 

helpen voorkomen dat je na een 

pauze niet meer weet wat je net 

geleerd hebt, daar kom ik zo op 

terug. Randvoorwaarde trés (3). 

Hoe werk jij het meest effectief? 

Werk je het liefst digitaal, 

bijvoorbeeld via Word of 

PowerPoint of schrijf je liever iets 

op in een schrift. Een combinatie 

van beide is ook mogelijk. Stel je 

maar eens voor dat je een filmpje 

op YouTube bekijkt en dat je hierbij 

aantekeningen maakt in een 

schrift. Bepaal voor jezelf hoe jij 

het beste kan werken voor een 

goed resultaat.  

 



Het maken van een samenvatting 

Het maken van een goede samenvatting lijkt voor veel mensen een moeilijke klus. Je moet de 

hoofdzaken uit een tekst weten te filteren en minder belangrijke informatie achterwege laten. Ook wil 

je graag dat als de samenvatting klaar is, dat deze een beetje goed te lezen en te begrijpen is. Maar 

hoe doe je dat? Dat proberen we je hier uit te leggen. Het doel is om je, waar mogelijk in je eigen 

woorden, een tekst te laten maken die jou helpt om iets nieuws te kunnen leren. Hieronder zie je een 

stappenplan hoe je effectief een goede samenvatting kan maken. LET OP! Het lijken best veel stappen, 

maar niet elke stap duurt een uur. Hoe vaker je dit probeert, hoe sneller (en dat kan echt snel!) je deze 

stappen kunt doorlopen. 

1. Van welke stof ga je een samenvatting maken?  

In de portal of in een boek vind je vaak teksten met daarin informatie die je nodig hebt bij het leren 

van een bepaald onderdeel. Check voordat je begint met schrijven eerst welke onderdelen je moet 

bekijken, bijvoorbeeld H1, of de leestekst bij een onderdeel in de portal. Als je dit niet doet, dan kan 

het zomaar zijn dat je de samenvatting klaar hebt en dan tot de ontdekking komt dat je een deel gemist 

hebt. De informatie uit dat deel kan je dan vaak moeilijk in jouw samenvatting ‘proppen’.  

2. Lees de tekst(en) één keer zorgvuldig door 

Lees de hele tekst één keer goed door, om zo het onderwerp/onderwerpen vast te stellen. Als je dit 

gedaan hebt dan heb je al een beeld waar de tekst in grote lijnen over gaat. Hierdoor kan je straks 

(iets) beter de belangrijkste punten uit de tekst filteren. Wanneer je direct begint met het maken van 

een samenvatting raak je vaak al snel de draad kwijt. Dan schrijf je te weinig of juist teveel op in je 

samenvatting. Dus nog even wachten met schrijven! 

3. Markeer de belangrijkste woorden en zinnen 

Lees de tekst opnieuw en onderstreep of kleur nu de woorden en zinnen waarvan jij denkt dat ze 

belangrijk zijn. Tip: als je dit met een potlood doet (of waar mogelijk in een programma als Word), dan 

kan je hier later nog veranderingen in aanbrengen. Zoek vooral naar zinnen die een alinea of tekst 

samenvatten. Deze zinnen staan vaak aan het begin of einde van een stuk tekst. Let ook naar 

vetgedrukte, schuingedrukte en onderstreepte woorden (of formules, jaartallen etc.), deze woorden 

zijn vaak begrippen waarvan de docent ze terugvraagt in een toets. Pas op dat je weer niet teveel 

markeert, het gaat tenslotte om de belangrijkste informatie. 

Maar hoe kan je nu zien wat belangrijke woorden zijn? Dit zijn zogenaamde signaalwoorden zoals: 

‘vroeger’ (geeft iets over tijd aan), ‘en’ (er komt dus nog iets), ‘maar’ (oh, er is dus iets anders), ‘lijkt 

op’ (er komt nog een voorbeeld), ‘want’ (er volgt dus een uitleg). Bij deze woorden is het vaak een 

kwestie van herhaling dat je ze gaat herkennen (wat niet heel moeilijk is hoor!). Door te klikken op 

onderstaande linkje kom je bij een hele lijst van deze signaalwoorden. Bekijk deze maar eens een keer. 

lijst signaalwoorden 

Lees de onderstreepte/gemarkeerde woorden na afloop nog een keer. Heb je nu al het idee dat je de 

belangrijkste zaken uit de tekst gehaald hebt? Misschien wil je nog andere woorden of zinnen 

onderstrepen? Haal je nog iets weg? 

 

 

 

https://www.nt2.nl/documenten/luisteren_op_b2/overzicht_van_signaalwoorden.pdf


4. Breng structuur aan in je samenvatting 

Nu ga je de samenvatting schrijven. Begin deze met een titel zoals bv. ‘De Gouden Eeuw’ of ‘Wat zijn 

kenmerken van een zoogdier?’. Je kan vaak wel ook de naam van een hoofdstuk of paragraaf gebruiken: 

‘Nederlands hoofdstuk 2, paragraaf 1’. De titel van de samenvatting moet eigenlijk in één zin vertellen 

waar de samenvatting over gaat.  

Welke woorden en zinnen heb je onderstreept? Probeer bij elk onderstreept woord of zin een korte 

uitleg te geven en waar mogelijk deze met elkaar te verbinden. Een voorbeeld. In een tekst staat de 

volgende zin: ‘De periode uit de Nederlandse geschiedenis van 1600 – 1700 is later bekend geworden 

als de Gouden Eeuw.’ Je hebt ‘1600 – 1700’ onderstreept en het ‘Gouden Eeuw’. In je samenvatting 

kan je hier gelijk al twee zaken met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld zo: ‘De Gouden Eeuw was van 1600 

– 1700.’ Als je wilt kan je dit nog wel wat korter opschrijven: ‘Gouden Eeuw (1600 – 1700)’. Naarmate 

je vaker oefent met het maken van een samenvatting zul je zien dat je steeds meer je eigen schrijfstijl 

gaat gebruiken. Op deze manier wordt de tekst steeds meer JOUW tekst. Dit werkt natuurlijk beter 

voor jou. Waarschijnlijk iets minder voor je buurman die niks van jouw taaltje begrijpt, maar dat is zijn 

eigen schuld. Had hij zelf maar een samenvatting moeten maken! 

In sommige leerteksten komen afbeeldingen, grafieken of andere bronnen voor die je goed kunt 

gebruiken in je samenvatting. Het natekenen van een wereldkaart is best lastig, dus verspil hier geen 

tijd aan. Noem dan in je samenvatting deze bron. Bijvoorbeeld: ‘AK KED-Portal: maak een opdracht 

over energie opwekken, 1e afbeelding stercollectie’. Of: ‘GS, hoofdstuk 2, wereldkaart blz. 110, Koude 

Oorlog). Ook dit kan je na oefening vast korter omschrijven.  

5. Schrijf in je eigen woorden 

Wanneer je een tekst uit het boek samenvat, probeer dan niet dezelfde woorden te gebruiken als 

gegeven zijn, maar vertaal de tekst (waar mogelijk) in je eigen woorden. Op deze manier kan je het na 

het schrijven niet alleen beter leren, maar je onthoud het ook een stuk makkelijker. Dit komt omdat je 

meer gewend bent aan je eigen taal, en op deze manier geen tijd kwijt bent met steeds het nadenken 

over moeilijke woorden. Ook is het goed om een stuk tekst op een andere manier te lezen dan normaal, 

op deze manier kan je het beter onthouden voor bij je tentamen.  

Als dit schrijven in je eigen woorden goed lukt, denk dan eens aan het werken met afkortingen of 

symbolen en/of kleuren. Dit doe je waarschijnlijk al vaker dan je denkt, bijvoorbeeld in een gesprek via 

Whatsapp. Een begrip als ‘Industriële Revolutie’ of ‘bijvoeglijk naamwoord’ kan je ook opschrijven als 

‘I.R.’ of ‘bijvoeg nw’. Het begrip ‘oorlog’ kan je ook omschrijven door twee gekruiste zwaardjes te 

tekenen. Een rood woord kan betekenen dat dit woord extra belangrijk is. Bedenk hierbij jouw eigen 

afkortingen en symbolen, het is jouw tekst! 

6. Controleer de samenvatting 

Check nu of je al de onderstreepte woorden en zinnen in je samenvatting hebt laten terugkomen. Heb 

je belangrijke bronnen uit de portal of het boek benoemd? Dit kan iemand uit je klas ook controleren 

of natuurlijk de docent! Bekijk natuurlijk of je nu begrijpt wat je hebt opgeschreven. Is het geheel van 

je samenvatting een logisch verhaal? Ben je toch iets vergeten? Dat kan gebeuren, geen paniek! Schrijf 

de aanvulling dan onder je samenvatting en geef hierbij aan (bv. met een pijltje) waar dit in de 

samenvatting had moeten staan.  

 

 



Het maken van een mindmap 

Een mindmap heb je vast weleens gemaakt op de basisschool. Vaak werd het dan een ‘woordspin’ 

genoemd. Bij het maken van een mindmap maak je gebruik van associëren, het leggen van verbanden 

tussen begrippen. Hoe doe je dat dan? Hieronder staat een voorbeeld: stel je voor dat je een filmpje 

gaat bekijken over vulkanen. Jij wilt nu een mindmap maken met daarin kenmerken van vulkanen en 

(in een volgende stap) kunnen uitleggen wat deze kenmerken met elkaar te maken hebben. Ook hier 

weer is het werken met een potlood of een programma zoals Word handig omdat je dan gemakkelijk 

aanpassingen kan maken! (PS: er zijn ook speciale programma’s, daar later meer over!) 

 

Nu heb je dus allemaal begrippen die te maken hebben met ‘vulkanen’. Elk van deze begrippen leert 

je een klein deel over vulkanen. Bijvoorbeeld: ‘Uit een vulkaan komt lava.’ De begrippen die hebt 

opgeschreven in de cirkels rondom kan je onderling ook weer met elkaar linken.  Bijvoorbeeld: ‘Lava 

dat nog in de vulkaan zit, noem je magma.’ Een stapje hogerop is dan: ‘Bij de uitbarsting van een 

vulkaan komt hete (= hitte) lava uit de krater. Dan heb je dus 5 begrippen aan elkaar gekoppeld (= 

associëren). Bij deze manier kan jezelf heel gemakkelijk controleren of je alles goed begrijpt/kan 

uitleggen.  

Als het je lukt om begrippen met elkaar te koppelen, dan leg je dus eigenlijk aan jezelf uit hoe iets in 

elkaar zit. De ultieme test hierbij is misschien wel om dit uit te leggen aan iemand anders: een 

klasgenoot, de docent of iemand thuis. Is je dat gelukt? Dan zit het meestal wel goed met je kennis 

over dit onderwerp! 

Het voorbeeld op hierboven is een voorbeeld van een simpele mindmap. Je kan namelijk ook weer 

onderscheid maken tussen woorden die je opschrijft. Het ene woord is misschien wel belangrijker dan 

het andere. Je kan de minder belangrijke woorden dan als een tweede cirkel (rondom) opschrijven. 

Zorg dat je deze woorden dan koppelt aan de woorden in de eerste cirkel en waar mogelijk ook weer 

aan het woord waar het omgaat (in dit geval ‘vulkanen). Ook hier kan je weer met kleuren werken of 

met bv. de grootte van woorden.  

Tip: op internet kan je heel veel mindmap-programma’s vinden. Hieronder zie je een aantal 

voorbeelden staan. Let op, ze zijn niet allemaal gratis te gebruiken. 

Mindmapmaker 

Mindmup 

Mindmeister (kan je ook in samenwerken) 

In het midden van een vel (wit) 

papier of in een Word-document 

schrijf je het woord vulkanen. Terwijl 

je het filmpje bekijkt (je kan er ook 

voor kiezen om eerst alleen het 

filmpje te bekijken) schrijf je rondom 

het woord ‘vulkanen’ begrippen op 

die volgens jou belangrijk zijn. Een 

paar voorbeelden zouden kunnen 

zijn: lava, krater, magma, tektoniek, 

hitte, aswolk, uitbarsting. 

https://app.mindmapmaker.org/#m:new
https://www.mindmup.com/
https://www.mindmeister.com/nl

