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herhalen
kennis

Herhalen na

10 minuten

24 uur

1 week

4 weken

3 maanden

Activiteit voor student

Zorg er als student voor dat je op 
verschillende manieren de stof 
opslaat en herhaalt. Dit kan door 
aantekeningen of een mindmap 
te maken en vragen te stellen. 
Hoe actiever je bent tijdens een 
les of college, hoe meer je zult 
onthouden. Let goed op je docent: 
Wat is zijn boodschap? En wat 
herhaalt hij steeds?

Vertel aan anderen wat je hebt ge-
leerd. Maak binnen 24 uur een 
samenvatting.

Probeer de nieuwe kennis zo veel 
mogelijk toe te passen en vraag 
feedback aan je docent. Plan een
10-minutengesprek met je docent.

Evalueer met je docent wat deze 
nieuwe kennis je gebracht heeft en 
hoe deze zich verhoudt tot zaken 
die je eerder hebt geleerd.

Het optimum van de opgedane 
kennis is bereikt. Dit is het mo-
ment voor het examen of ten-
tamen. De opgedane kennis toe-
passen in een nieuwe context 
waar het net ietsjes anders is, is 
je volgende uitdaging. Je kunt nu 
zelfstandig aan de slag.

Activiteit voor docent

Herhaal elke 10 minuten je 
kernboodschap. Dit is het meest ef-
fectief als je verschillende zintuigen 
probeert aan te spreken of andere 
woorden gebruikt. Heel effectief 
wordt het als je studenten laat 
meedenken en hun de stof laat 
herhalen.

Zorg dat je de stof opdeelt in kleine 
stukjes en regelmatig aandacht 
besteedt aan wat studenten moeten 
onthouden. Geef je binnen 24 
uur weer een les met daarin een 
herhaling van de vorige, dan is dat 
een uitstekende manier om het 
geheugen van studenten aan het 
werk te zetten.

Stuur je studenten een opdracht 
om de opgedane kennis toe te 
passen. Stuur krantenartikelen, 
fi lms en start een discussie over 
het geleerde.

Dit is het moment om een eerste 
toets te plannen om te zien of en 
hoe de studenten de nieuwe stof 
beheersen. Let bij de toetsvragen 
vooral op het maken van een ver-
binding met eerder geleerde zaken.

Plan een examen of tentamen. 
Organiseer intervisiegroepen of 
studiegroepen waarin studenten 
van elkaar kunnen leren.

Inzet docent in verhouding met student

80 - 20%

60 - 40%

50 - 50%

40 - 60%

20 - 80%
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