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Voorwoord

Dit boek wil onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs toe-

rusten met technieken en inzichten die ze kunnen gebruiken om 

studenten te helpen om effectiever te leren. Ook studenten die 

zichzelf willen coachen tijdens het studeren, kunnen dit boek ge- 

bruiken om effectiever te studeren. Het boek geeft concrete hand- 

reikingen om studenten te trainen in het ontdekken en inzet-

ten van veertien leerstrategieën, hopelijk om beter te presteren, 

maar vooral om beter te leren.

Dit laatste onderscheid, tussen leren en presteren, is belang-

rijk. Zeker met de beperkte studietijd die studenten tegenwoor-

dig hebben en de vele eisen die aan hen worden gesteld, ligt de 

focus van het onderwijs en/of van de student vaak op presteren 

in plaats van leren. Er moeten examens, studiepunten en een 

diploma worden gehaald, en het resultaat is leidend. Een sterke 

focus op presteren – in de zin van een examen of een diploma 

halen – heeft echter ook nadelen. Een voldoende prestatie bete-

kent niet per se dat de student de stof ook werkelijk begrijpt of 

beheerst. Na een voldoende op een examen kan de stof voor hem 

nog steeds weinig betekenis hebben en de inzichten worden dan 

weer snel vergeten. Een sterke nadruk op prestaties gaat boven-



8 Effectiever studeren

dien voorbij aan wat studenten zelf leuk, interessant of waarde-

vol vinden. Hierdoor kan het zijn dat ze zich niet zo happy voelen 

in hun studie en vooral dingen leren omdat dit er nu eenmaal 

bij hoort of omdat het moet. Ze kunnen hierdoor gedemotiveerd 

raken, het plezier in de studie verliezen en zelfs faalangst ont-

wikkelen.

In dit boek wil ik vooral de nadruk leggen op leren. Bij leren 

gaat het niet alleen maar om het eindresultaat (het examen of 

diploma), maar vooral om de weg daarnaartoe. Het gaat om het 

boeken van vooruitgang en een positieve ontwikkeling in de be-

heersing van de studiestof. Door de aandacht vooral te richten 

op het leren is de kans groot dat een student ook presteert op het 

moment dat dat nodig is, bijvoorbeeld op het examen. Die garan-

tie is er echter niet. Ligt de focus op leren, dan kan de conclusie 

ook zijn dat een student wat meer tijd nodig heeft om een vol-

doende prestatie neer te zetten of dat een studie toch niet goed 

past bij wat hij wil leren. Een nadruk op leren leidt daarentegen 

wel tot presteren naar vermogen. De student leert aftasten waar 

de eigen mogelijkheden en beperkingen liggen als het gaat om 

presteren. Dat maakt leren ook leuker, doordat het uitgaat van de 

student zelf en diens potentie, en niet louter van datgene wat de 

studie een student oplegt. Overigens wil ik niet doen alsof pres-

teren op examens niet belangrijk of iets negatiefs is. Presteren 

hoort erbij: examens zijn de meetlat waaraan kan worden afge-

lezen hoe het leerproces vordert. Presteren moet mijns inziens 

dan ook vooral worden gezien als een moment waarop alles wat 

is geleerd verzilverd wordt. Nu wordt presteren vaak gezien als 

doel op zich, terwijl in mijn visie leren het doel zou moeten zijn.

Studenten helpen bij het ontdekken en inzetten van leerstra-

tegieën betekent wel dat de onderwijsprofessional die leerstrate-

gieën zelf ook goed in de vingers moet krijgen. Idealiter past hij 

de leerstrategieën zelf ook bewust toe in het eigen leerproces en 

in het kader van de eigen professionalisering. Hij kan dan boven-

dien als rolmodel fungeren voor studenten, waardoor leerstrate-

gieën voor hen werkelijk gaan leven.
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De praktijk wijst uit dat veel onderwijsprofessionals al goed werk 

verrichten wat betreft het helpen van studenten bij de inzet van 

leerstrategieën. Ze zijn zich hier echter vaak nog niet van bewust 

en/of formuleren wat ze doen nog niet in termen van leerstrate-

gieën. Dit wel doen heeft grote voordelen. Het maakt het mo-

gelijk om studenten nog beter te helpen. Je kunt als onderwijs- 

professional dan immers beter nagaan wat je, als het gaat om leer-

strategieën, al wel adequaat aanpakt en waar het nog beter kan.

De veertien leerstrategieën in dit boek worden ook besproken 

in Zelfregulerend leren: Effectiever leren met leerstrategieën, bedoeld 

voor de bovenbouw van het primair onderwijs en de onderbouw 

van het secundair onderwijs.1 De doelgroep van dit boek heeft 

echter heel andere kenmerken en ziet zichzelf geconfronteerd 

met andere uitdagingen. Dat vergt een andere benaderingswijze, 

en concrete handvatten om te leren die daarbij aansluiten. Voor 

hen is dit boek.

Rest mij nog een aantal mensen te bedanken voor hun construc-

tieve feedback op eerdere versies van dit boek: Gabrielle van 

Gelderen (studieadviseur aan de Hogeschool Windesheim) en 

medewerkers van het Studenten Service Centrum van de Rijks- 

universiteit Groningen, onder wie Erwin Uildriks, Maple Hupkens 

en Paul Koopman. Ook wil ik Petra Bunnik en Aimee Krikke be-

danken voor het feit dat ze de methode rondom leerstrategieën 

helpen uitdragen en voortdurend bezig zijn om deze methodiek 

verder te ontwikkelen. Verschillende oefeningen in dit boek zijn 

door hen geïnspireerd.

Ik hoop van harte dat dit boek zal bijdragen aan zowel de pro-

fessionalisering van de onderwijsprofessional als het lerende 

vermogen van de studenten die door deze onderwijsprofessional 

worden begeleid.

November 2019, Groningen

Pieternel Dijkstra



Inleiding

We beginnen dit boek met de rol die leerstrategieën spelen in het 

moderne hoger onderwijs. Leerstrategieën definiëren we als con-

crete manieren van leren die een student bewust kan inzetten 

om het leren zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ze geven op 

een effectieve wijze invulling aan het leren. We bespreken waar-

om juist in deze moderne tijd de aandacht voor leerstrategieën in 

het hoger onderwijs groot zou moeten zijn. Jonge mensen toerus-

ten met leerstrategieën en hen helpen deze in te zetten kan veel 

persoonlijk leed, geworstel met de studie en geld besparen.

De moderne studietijd

Veel jongeren kiezen ervoor om na het voortgezet onderwijs of 

het middelbaar beroepsonderwijs te gaan studeren aan een in-

stelling voor hoger beroepsonderwijs (hbo) of universiteit (wo). In 

2016 begonnen bijna 150.000 jongeren aan een studie in het hbo 

of wo.2 Lange tijd werd studeren geassocieerd met uitgaan, fees-

ten, vrijheid en plezier. Er was een tijd dat jongeren wel zeven 

jaar een basisbeurs van de overheid konden ontvangen. Daar-
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door konden ze lang studeren voordat ze een diploma haalden 

zonder in de schulden te raken. Die tijd is inmiddels voorbij. Voor 

veel jongeren is studeren geen zorgeloze bezigheid meer. Er staat 

druk op de ketel.

Jongeren krijgen niet langer een basisbeurs als ze gaan stu-

deren aan een hogeschool of universiteit. Degenen van wie de 

ouders de studie niet betalen, zullen moeten lenen of een bijbaan 

moeten nemen. Studievertraging kan daarmee vervelende finan-

ciële consequenties hebben, omdat de studieschuld snel kan op-

lopen. Jongeren voelen zich hierdoor vaak niet alleen onder druk 

staan om meteen de ‘juiste’ studie te kiezen, maar ook om deze 

binnen de nominale tijd af te ronden. Deze prestatiedruk wordt 

ervaren in een levensfase waarin de sociale, cognitieve, neuro-

logische en identiteitsontwikkeling nog volop in gang is en veel 

jongeren nog op zoek zijn naar zichzelf en hun plek in de wereld. 

De combinatie van al deze zaken kan allerlei problemen opleve-

ren – denk aan studiestress, faalangst, problemen met de motiva-

tie (‘dat gaat toch nooit lukken’) en, uiteindelijk, studievertraging 

en/of studie-uitval. Studenten halen niet of pas na veel ‘gedoe’ 

hun diploma en beginnen hun werkende leven met een flinke 

studieschuld. Ook hogescholen en universiteiten ervaren pressie: 

zij kampen met de financiële druk om het studierendement (aan-

tal afgestudeerden) zo hoog mogelijk te krijgen/houden. Hoe meer 

van de aangemelde studenten ook daadwerkelijk een diploma we- 

ten te behalen, hoe meer geld instellingen in het hoger onderwijs 

van de overheid krijgen. Hogescholen en universiteiten zetten dan 

ook allerlei maatregelen in om studievertraging en studie-uitval 

te voorkomen, zoals assessment en adviezen ‘voor de poort’, faal- 

angsttrainingen, digitale colleges, en coaching en begeleiding 

tijdens de studie. Hoe goed bedoeld ook, het is de vraag of deze 

zaken het gewenste effect sorteren als het gaat om het behalen 

van het diploma binnen de nominale tijd. Cijfers laten bijvoor-

beeld zien dat in het hbo slechts 59 procent van de studenten die 

in 2011/2012 begonnen met de studie, binnen vijf jaar het diplo-

ma haalde.3 In het wo was dat 72 procent.
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Effectiever studeren met leerstrategieën

Om binnen de nominale tijd een diploma te halen is het belang-

rijk om efficiënt en effectief te studeren. Veel studenten hebben 

echter geen idee hoe dat moet en doen maar wat. Soms is dat ge-

noeg, maar vaak ook niet. Ook na het volgen van basis- en voort-

gezet onderwijs of het mbo hebben veel jongeren vaak geen hel-

der beeld van hoe leren in zijn werk gaat. Bovendien stelt een 

studie aan het hbo of het wo heel andere eisen aan jongeren dan 

het voortgezet onderwijs of het middelbaar beroepsonderwijs. Zo 

is de hoeveelheid studiestof die studenten moeten bestuderen 

veel groter. Ze kunnen het gevoel hebben hierin te ‘verdrinken’. 

Tijd om erachter te komen hoe je dan wel moet studeren of om 

te experimenteren daarmee is er echter amper. Studenten zijn 

dan ook gebaat bij informatie over hoe je het best kunt studeren. 

Kennis van leerstrategieën en hoe deze in te zetten vormt daar-

van de kern.

Leerstrategieën zijn concrete manieren van leren die een student 

bewust kan inzetten om het leren zo soepel mogelijk te laten ver-

lopen; ze geven vorm aan het leren. Uit vele onderzoeken blijkt 

dat naarmate jongeren leerstrategieën beter weten in te zetten 

tijdens hun leerproces, ze beter gaan presteren in hun studie.4 

En niet alleen de prestaties verbeteren, maar ook hun motivatie 

voor de studie neemt toe. Het effectief inzetten van leerstrategie-

en draagt bovendien bij aan het zelfregulerend lerend vermogen, 

dat wil zeggen: het vermogen om het eigen leren in goede banen 

te leiden, te evalueren en zo nodig bij te sturen. Met andere woor-

den: kunnen studenten leerstrategieën adequaat inzetten, dan 

kunnen ze zelfstandig studeren, dus ook als er niemand in de 

buurt is die hun vertelt dat ze aan de slag moeten, wat ze moeten 

doen of hoe ze dat moeten doen. Ook na de studie, als studenten 

hun diploma hebben behaald, houden leerstrategieën hun waar-

de. Leren en studeren doen professionals tegenwoordig een leven 

lang en niet alleen maar tussen hun zesde en tweeëntwintigste 
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levensjaar – denk aan de vele bij- en omscholingen waar werken-

den in hun loopbaan mee te maken krijgen. Kortom, studenten 

helpen om leerstrategieën te ontdekken en in te zetten kan een 

belangrijke manier zijn om studie-uitval en -vertraging te ver-

minderen en studiesucces te stimuleren. Anders dan bij veel van 

de maatregelen die nu worden ingezet, is van interventies rond-

om leerstrategieën bekend dat ze doorgaans wél werken.

Dat studie-uitval en -vertraging worden voorkomen, is belang- 

rijk. Waar het de auteur van dit boek echter werkelijk om gaat, is 

dat studenten met een adequate inzet van leerstrategieën meer 

en beter leren: de inzet van leerstrategieën vergroot de kans dat 

ze werkelijk iets opsteken van de studie. Door leerstrategieën in 

te zetten gaan ze bovendien kritischer, flexibeler, creatiever en 

meer overstijgend nadenken over de materie. Daarmee leveren 

leerstrategieën ook een belangrijke bijdrage aan wat wel twenty- 

first century skills worden genoemd (zie ook kader).

Leerstrategieën zijn iets anders dan…
In het onderwijs rouleren veel termen die qua betekenis op elkaar lij-

ken. Hier volgen enkele veelgebruikte termen met uitleg over het ver-

schil met leerstrategieën:

Leerstijlen verwijzen naar een voorkeur die mensen zouden hebben als 

het gaat om de manier waarop ze leren. Een theorie over leerstijlen die 

lang populair is geweest, is die van Kolb. Wetenschappelijk onderzoek 

toont echter aan dat deze theorie weinig valide is. Sommige onderzoe-

kers beweren zelfs dat leerstijlen een ‘mythe’ zijn.5 Leerstrategieën kan 

iedereen zichzelf aanleren, ongeacht iemands voorkeuren, en zijn wél 

wetenschappelijk onderbouwd.

Studievaardigheden zijn vaardigheden die helpen bij het studeren. 

Anders dan leerstrategieën voeren studenten studievaardigheden vaak 

automatisch uit. Studievaardigheden zijn bijvoorbeeld een weten-

schappelijk artikel opzoeken op internet of een mindmap maken. In 

het begin kost dat moeite, maar naarmate je het vaker doet, gaat het
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steeds meer vanzelf. Leerstrategieën zet een student daarentegen 

altijd actief en bewust in – denk bijvoorbeeld aan het plannen van 

een opdracht, het terugkijken op fouten en het verbinden van zelfbe-

dachte voorbeelden aan de leerstof. Die zaken vereisen allemaal een 

actieve, bewuste inspanning. Elke keer weer moet de student een af-

weging maken: wat ga ik doen? Welke leerstrategie kan ik nu het best 

inzetten?

Executieve functies verwijzen naar de neurocognitieve processen die 

mensen helpen op gerichte wijze doelen te stellen, plannen te maken 

voor de uitvoering daarvan en deze uit te voeren. Om leerstrategieën 

adequaat te kunnen inzetten heb je executieve functies nodig.6 Een 

belangrijk verschil tussen leerstrategieën en executieve functies is 

dat leerstrategieën specifiek gaan over leren en studeren. Executieve 

functies daarentegen heb je ook nodig voor dagelijkse activiteiten zo-

als winkelen, autorijden en adequaat communiceren met de mensen 

om je heen. Meer dan executieve functies hebben leerstrategieën be-

trekking op de emoties die studenten ervaren tijdens het leerproces.7 

Worden ze getraind in het effectiever inzetten van leerstrategieën – de 

insteek van dit boek – dan worden daarmee ook de executieve functies 

die ermee samenhangen getraind en ontwikkeld. In tabel 1 is in de 

laatste kolom het globale verband te zien tussen executieve functies 

en leerstrategieën.

Twenty-first century skills is een verzamelterm voor een aantal alge- 

mene vaardigheden die belangrijk zijn om te functioneren in de mo-

derne samenleving, dat wil zeggen in een samenleving waarin de tech-

nologische ontwikkelingen snel gaan, waarin voortdurend een grote 

hoeveelheid informatie op je afkomt en waarin mensen (op afstand) 

met elkaar communiceren en samenwerken. Voorbeelden van dit soort 

vaardigheden zijn probleemoplossing, creativiteit, kritisch denken, 

computational thinking en samenwerken. Als een rode lijn door deze 

vaardigheden loopt zelfregulerend leren: mensen op zelfstandige 

en gemotiveerde wijze leren wat nodig is om in de moderne samen- 

leving te kunnen functioneren.8 Ook hier geldt dus dat als mensen
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worden getraind in het effectiever inzetten van leerstrategieën, dit in 

sterke mate bijdraagt aan de ontwikkeling en inzet van twenty-first 

century skills.

De veertien leerstrategieën

Uit wetenschappelijk onderzoek9 blijkt dat er veertien leerstrate-

gieën zijn die studenten kunnen inzetten om hun leren in goede 

banen te leiden. Deze leerstrategieën kunnen worden onderver-

deeld in vijf clusters:

• Leerstrategieën die een beroep doen op metacognitieve kennis:
– Overzien
– Jezelf kennen

• Leerstrategieën die een beroep doen op metacognitieve vaar-

digheden:
– Vooruitkijken
– Bijhouden
– Terugkijken

• Leerstrategieën die een beroep doen op cognitieve vaardig- 

heden:
– Herhalen
– Verdiepen
– Structureren

• Leerstrategieën die een beroep doen op organisatievaardig- 

heden:
– Jezelf organiseren
– Omgeving organiseren
– Anderen organiseren

• Leerstrategieën die een beroep doen op de motivatie:
– Jezelf vertrouwen
– Het nut zien
– Jezelf motiveren


