TIPS VOOR DIGITAAL STUDIEMATERIAAL
Soms bestaat (een gedeelte van) je studiemateriaal uit digitale leermiddelen. Het gaat dan bijvoorbeeld
over filmpjes, digitale leerpaden, modules op de computer enz.
Ook hiervoor kan je de verschillende stappen van het actief leerproces doorlopen.
1. Oriënteren
Zoek een antwoord op deze 2 vragen:
•

Hoeveel tijd heb ik nodig om de volledige module te doorlopen?

•

Wat zijn de doelstellingen en basisinhouden van dit OLOD/van deze module?

2. Structureren
Is er een structuur voorhanden van de digitale module? Zo niet, maak een overzicht waarin je de
structuur van de digitale module duidelijk maakt.
Heb je ook een papieren syllabus? Leg de structuur van de digitale module naast de structuur die
gevolgd wordt in de syllabus. Zijn deze hetzelfde? Waar zitten er verschillen?
Probeer tot één structuur (op papier) te komen waarmee je verder aan de slag gaat. Als de verschillen
tussen beide te groot zijn, leg je ze naast elkaar en kijk je waar ze overlap vertonen.

3. Schematiseren
Vertrek vanuit de doelen: wat moet je precies kennen en kunnen?
Maak een schema (bijv. per onderdeel van de digitale module) waarin je kernwoorden noteert.
Moet je een extra bron (bv. filmpje, webpagina, document) raadplegen? Ga op dezelfde manier te
werk: noteer kernwoorden in een schema. Is er tijdens het bekijken van een filmpje een belangrijk stuk
dat je later graag nog eens opnieuw bekijkt? Noteer dan de minuten en seconden bij dat kernwoord
op je schema.
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4. Memoriseren
Studeer aan de hand van je schema en de module.
Let op: onderzoek toont aan dat je minder details onthoudt als je vanop een scherm studeert
versus op papier. Neem dus voldoende tijd om diepgaand en gedetailleerd te leren.
Test jezelf:
•

Test jezelf aan de hand van testvragen in de module. Dit kan helpen om voor jezelf uit te
maken wat reeds gekend is en wat niet.

•

Vertel aan de hand van je schema wat je zonet geleerd hebt.

•

Maak zelf een vraag over dit stuk leerstof, je kan deze achteraf gebruiken bij het herhalen.

Tips om afleiding te voorkomen: installeer een (tijdelijke) website blocker zoals ‘Cold Turkey’,
‘FocalFilter’ of ‘KeepMeOut’, installeer de app ‘Forest’, zet de meldingen op je apparaten uit of zet de
apparaten volledig uit… Probeer niet te multitasken, dit leidt af.

5. Herhalen
Ook bij digitaal leren is herhalen belangrijk!
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