
Naam: ………………………………………………………    Klas: …………………    Datum:…………… 

Reflectieformulier studiemethode 
wiskunde 

Vul dit formulier eerlijk in. Alleen op die manier kan je bruikbare aanwijzingen krijgen hoe je 

jouw methode in verband met het studeren van wiskunde kan verbeteren.  

1. Houding tijdens de les 
Studeren begint tijdens de les. Hoe zou je jou houding tijdens de les omschrijven? 

Tijdens de theorie en het klassikaal maken van modelvoorbeelden: 

o Lestempo  Meestal gaat het tijdens de les te snel om tegelijk notities te nemen en 

alle uitleg te horen. Daarom 

o concentreer ik me vooral op het nemen van goede notities. Daardoor begrijp 

ik soms niet (meteen) wat ik opschrijf. 

o probeer ik vooral de mondelinge uitleg te begrijpen. Daardoor sta ik soms 

achter met het nemen van notities.  

o andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Concentratie Een lesuur duurt te lang om mij voortdurend te concentreren, en ik ben 

vaak niet aandachtig, want 

o ik kan me nu eenmaal niet goed concentreren in de klas. 

o andere leerlingen storen mij vaak. 

o andere:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tijdens het zelfstandig maken van oefeningen: 

o Werktempo Tijdens de les maak ik naar mijn aanvoelen te weinig oefeningen. Soms 

ben ik een ganse les bezig met één of twee kleinere oefeningen, want 

o ik heb nu eenmaal wat tijd nodig voordat ik het type oefening in de vingers 

heb. 

o ik zit vaak vast met een oefening. 

o ik kan me nu eenmaal niet goed concentreren in de klas 

o andere leerlingen storen mij vaak. 

o andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Samenwerken Tijdens de les werk ik liever alleen, want 

o op toetsen en proefwerken moet je ook alleen werken. 

o andere leerlingen storen mij vaker dan dat ze me vooruit helpen. 

o mijn buur schrijft toch maar alles over. 

o andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



2. Studeren van de leerstof 
De volgende stap is het herhalen van de leerstof thuis. Hoe zou je die fase omschrijven? 

Herhalen van de theorie: 

o Tijdstip Wiskunde is niet het enige vak. De momenten waarop ik de theorie 

aandachtig bekijk en instudeer: 

o elke dag herhaal ik de theorie van de in die dag geziene lessen 

o niet elke dag maar toch regelmatig, ook al is er niet meteen een toets of 

proefwerk in zicht 

o enkele dagen voor een toets of proefwerk 

o  andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Methode Theorie studeer ik (meestal) als volgt: 

o ik lees enkele keren aandachtig de definitie of het bewijs. 

o ik lees enkele keren aandachtig de definitie of het bewijs, en tracht het 

daarna op te zeggen. 

o andere:   

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Maken van oefeningen 

 

o Tijdstip Wiskunde is niet het enige vak. De momenten waarop ik de oefeningen 

aandachtig bekijk of (her)maak: 

o elke dag maak ik oefeningen thuis, in verband met de in die dag geziene 

lessen 

o niet elke dag maar toch regelmatig (her)maak ik oefeningen, ook al is er niet 

meteen een toets of proefwerk in zicht 

o enkele dagen voor een toets of proefwerk 

o  andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o  Methode Oefeningen studeer ik (meestal) als volgt: 

o ik lees aandachtig de modelvoorbeelden en/of enkele oefeningen die ik 

tijdens de les gemaakt heb 

o ik hermaak de modelvoorbeelden en/of enkele oefeningen die ik in de les 

gemaakt heb 

o ik maak nieuwe oefeningen 

o andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Daarbij besteed ik vooral aandacht aan 

o de fouten die ik gemaakt heb 

o andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



3. Wat ik verwacht van mijn studiemethode 
 

Heb je vroeger al eens stilgestaan bij de manier waarop je wiskunde studeert? 

o nee, nog nooit 

o ja, sinds dit schooljaar wel 

o ja, sinds deze graad 

o andere: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ben je tevreden van je manier waarop je wiskunde studeert? 

o ja, want:  

o ik behaal (meestal) goede resultaten (70%) 

o de resultaten die ik behaal zijn goed genoeg voor mij, gemiddeld …….. % 

o ik zit studeer veel  

o ik studeer efficiënt 

o andere:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

o nee, want: 

o ik behaal vaak minder goede resultaten (<60%) 

o de resultaten die ik behaal zijn niet goed genoeg voor mij, ik verwacht …….. % 

o ik studeer te weinig 

o ik studeer niet efficiënt 

o andere:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ik verwacht van een goede studiemethode: 

o dat ik niet veel moet studeren 

o dat het leidt tot goede resultaten (70%) 

o dat ik veel moet studeren 

o dat ik efficiënt studeer 

o dat ik regelmatig studeer 

o andere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tips voor een goede studiemethode 
wiskunde 

Theorie kun je als volgt studeren 
 

 Stap 1. Begrijp elke overgang  

Studeren begint in de les. 

 

In het middelbaar onderwijs moet je erin slagen om tijdens les alle overgangen te 

begrijpen. Als dat niet zo is, dan zit de kans er dik in dat anderen in de klas de 

overgang ook niet begrijpen. Vraag extra uitleg, zo zorg je niet alleen voor jezelf maar 

ook voor de anderen. 

 

In het hoger onderwijs is het heel normaal dat je er tijdens de les niet veel van 

begrijpt. Daar is het een kwestie van zo goed mogelijk nota te nemen, en de zaak 

thuis of op kot uit te vlooien. Heb je dan nog vragen bij bepaalde overgangen, dan 

kunnen assistenten of sociale netwerk met andere studenten je daarbij helpen. 

Het is absoluut noodzakelijk dat je tijdens het jaar voldoende tijd spendeert aan deze 

eerste stap. Eens je in de blok bent, dan kun je het niet meer veroorloven je tijd te 

verdoen aan het begrijpen van de overgangen. Tijdens de blok is het een kwestie van 

opfrissen, instuderen en herhalen. 

 

 Stap 2. Begrijp het geheel 

De vragen die je daarbij kunt stellen zijn: 

Wat hebben we nu bewezen? 

Wat zijn de gevolgen van deze definitie, eigenschap, stelling? Heeft het zin? 

Wat zijn de zaken waar ik echt rekening moet mee houden als ik de definitie 

of het bewijs straks opschrijf? Zit er een truc in het bewijs? 

 

 Stap 3. Controleer jezelf 

Cursus dicht, een blanco cursusblad nemen en de datgene wat je in zonet begrepen 

hebt opschrijven. Dat gaat niet vanzelf, maar denk eraan dat je op een toets of 

proefwerk/examen ook met een blanco blad begint. En toch, als je de definitie of het 

bewijs echt begrepen hebt dan moet je in staat zijn om die op te schrijven. 

Lukt dat niet, dan denk je wat harder na. Lukt het nog steeds niet, dan neem je de 

cursus erbij en kijk je waar het fout liep. Daarna start je opnieuw… van een blanco 

cursusblad. Op het einde controleer je met je cursus erbij. Wees kritisch voor jezelf! 

 

 Stap 4. Herhaal 

Op het einde van je studiemoment (bijvoorbeeld op het einde van de dag) neem je 

een blanco cursusblad en schrijf je alle definities en bewijzen op die je gestudeerd 

hebt.  Tijdens de blok start je ook elk studiemoment met het opschrijven van alles 

waar je in je vorig studiemoment gezien hebt. Dat kan pijn doen, maar als je doorzet 

dan zul je merken hoe grondig je die leerstof kan onthouden. De kracht van de 

herhaling kan nauwelijks onderschat worden! 

 

 

Oefeningen kun je als volgt studeren 
 

 Modelvoorbeelden 

De lesgever verraadt vaak zijn voorkeur aan de keuze van de modelvoorbeelden en 

de oefeningen die klassikaal gemaakt worden. Daarnaast zie je in die 

modelvoorbeelden technieken  waarmee je soortgelijke oefeningen kan oplossen. 

Belangrijk om goede nota’s te nemen, schrijf meer op dat wat er op het bord komt! 

 

 Maak regelmatig oefeningen 

In het middelbaar onderwijs wordt er tijdens de lessen tijd voorzien om oefeningen te 

maken. Op die manier ben je regelmatig aan het werk. Toch wordt er verwacht dat je 

ook buiten de les (thuis of in de studie) regelmatig oefeningen maakt.  

Beter elke avond enkele oefeningen maken of afwerken, dan pas enkele dagen voor 

een toets in gang te schieten. 

 

In het hoger onderwijs worden werkcolleges voorzien om oefeningen te maken. Het 

hangt af van welke studierichting je volgt, en welke docent of assistent je hebt, maar 

in de praktijk is het vaak de lesgever die enkele modelvoorbeelden op het bord zet. 

Toch kunnen die lessen veel prijsgeven van de soorten oefeningen waar men belang 

aan hecht. 

 

 Maak voldoende oefeningen 

Zorg dat je van elk type oefening minstens één gemaakt hebt. Hoeveel oefeningen 

van elk type je moet maken hangt af van persoon tot persoon. Ken jezelf! De ervaring 

zal leren hoeveel oefeningen jij op een bepaald type moet maken om ze onder de 

knie te hebben.  

 

 Maak zelfstandig oefeningen 

De lesgever of een medeleerling/student kunnen je wel vooruit helpen, maar 

uiteindelijk moet je zelf in staat zijn om een oefening tot een goed einde te brengen.  

 

 Deel de oefeningen op in soorten, en voorzie elke type oefening van een recept 

Heel vaak kunnen oefeningen – en zeker de basisoefeningen - opgedeeld worden in 

soorten. Meestal hoort bij elk type een werkwijze om de oefening aan te pakken. Het 

is dus een kwestie om die werkwijze te onthouden en die bij nieuwe oefeningen te 

herkennen en toe te passen. Maak een overzicht van de soorten oefeningen, waarbij 

je in een stappenplan beschrijft wat je te doen staat. 

 

 

 

 


