
Ben je bij alle
 lessen geweest?JA

Heb je opgelet 
in de les?

JA

N
EE Heb je aantekeningen 

gemaakt?

JA

Heb je geconcentreerd
gewerkt bij het maken
van je aantekeningen?

NEE

Heb je passende
leerstrategieën en

studievaardigheden
gebruikt bij het leren?

NEE

JA

Door slim gebruikt te maken van leer-
strategieën en studievaardigheden gaat

het leren sneller en beter. Denk hierbij aan
plannen, samenvatten en flitskaartjes. Bij
KNAP! zoeken we samen uit wat voor jou

de beste manier van leren is. 

Heb je voldoende
leermomenten

 ingepland? 
Heb je alles
 geleerd? NEE

Leer grote
hoeveelheden stof

niet in één keer, maar
deel het op in

stukken. 

Heb je al je 
huiswerk gemaakt?

NEE

JA

NEE

Heb je achterhaald
waarom je bepaalde
fouten in je huiswerk

hebt gemaakt?
JAHeb je, naast het leren,

geoefend met de stof?

JA

NEE

Kwamen de toetsvragen
overeen met de vragen
die jij hebt geoefend?

NEE

Voor het leren van een toets is het handig om te weten
op welke manier de vragen worden gesteld. Vraag het
na bij je docent zodat jij jouw manier van leren hierop

aan kan passen!

JA

HELP, EEN ONVOLDOENDE!
WAAR LIGT HET AAN & HOE KOM JE ER VANAF?

 Vraag altijd aan een klasgenoot
en je docent wat er is besproken

in de les. Neem als dit kan de
aantekeningen van je klasgenoot

over. 

NEE

Goed opletten in de les is de helft
van je leerwerk! Kies dus niet voor
de gezelligste plek in de klas, maar

ga ergens zitten waar je je goed 
kunt concentreren.  

NEE
Een gemiste kans. Je zult zien dat je door het

maken van aantekeningen de theorie en uitleg
makkelijker leert. 

JA

NEE
Als je geconcentreerd werkt dan
zul je zien dat je gelijk heel veel

leerstof onthoudt. 

Begreep je de 
stof in de klas?

JA

NEE

Heb je vragen gesteld in de
les als je het niet snapte? 

JA

Begreep je je huiswerk?

Door  extra uitleg te
vragen als je het niet

snapt, begrijp je de stof
beter en gaat het

onthouden makkelijker!

JAHeb je je vragen over
het huiswerk

gesteld?

NEE

NEE

JA

Heb je de leerstof
voldoende herhaald? 

JA

N
EE

N
EE

Kijk voordat je een toets gaat
inplannen altijd goed wat je

allemaal moet kennen en
kunnen en maak een goede

planning zodat je niets
overslaat.

Het herhalen van de leerstof
zorgt er voor dat je hersens de

stof onthouden. Zorg er dus voor
dat je altijd voldoende tijd neemt

voor het herhalen van de stof. 

JA

JA

Door huiswerk te maken leer je
de  theorie toe te passen en

begrijp je de stof beter.
Hierdoor is de stof niet meer

'nieuw' zodra je deze moet
leren. 

En heb je het ook
altijd nagekeken? 

Kijk je huiswerk altijd na! Zo weet
je precies wat nog lastig is en waar
je dus nog extra aandacht aan moet

besteden of waar je in de les nog
vragen over moet stellen. 

NEE Wanneer je nakijkt moet
je altijd ook goed je

fouten bekijken. Snap je
wat je verkeerd gedaan
hebt?  Zo niet, vraag het

aan je docent! 

Ga de volgende keer ook oefenen
met oefenvragen voor de toets!
Zo check je of je de theorie ook

kan toepassen. 

Het lijkt erop dat het niet aan jouw voorbereidingen heeft
gelegen! Wat was het dan wel? Wij helpen je graag om uit
te zoeken hoe jij de volgende keer van een onvoldoende

een voldoende kunt maken!
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