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Inhoud

Het geheugen

Beperkingen van ons geheugen
•Aandacht
•Werkgeheugen

Mogelijkheden van ons geheugen
•Voorkennis
•Testen
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Hoe ziet ons geheugen eruit?
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Hoe werkt ons geheugen?
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Aandacht
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Aandacht en leren

•Onderstrepen

•Pauzeren

•Leerdoelen 

•Tests (adjunct questions)
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Waaruit heeft een slurf zich ontwikkeld?
De olifant is het grootste dier dat op het 
land leeft. Een olifant kan 6.000 kilo 
wegen en 3.5 tot zo'n 4 meter hoog 
worden.
Geen enkel dier heeft zo'n lange slurf 
dan een olifant. Er zijn wel dieren met 
een kortere slurf (of langere neus) zoals 
tapir en olifant spitsmuis. Een slurf is in 
de loop van de jaren ontwikkeld uit de 
neus en de bovenlip van de dieren. 
Binnenin de slurf zitten eigenlijk twee 
buizen, die lijken op neusgaten. 
Waarschijnlijk hadden de vroegere 
slurfdieren wel al slagtanden en 
daardoor konden ze moeilijker aan 
voedsel komen. De slagtanden hingen 
wat in de weg. De langere neus maakte 
het makkelijker. 
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Hoe werkt ons geheugen?
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Werkgeheugen

Digit span test
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Onthoudt:

1 - 9 - 4 - 7
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Onthoudt:

7 - 3 - 9 – 5 – 8 - 2
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Onthoudt:

8 - 5 - 3 - 1 - 9 - 4 – 7-2
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Onthoudt:

6  - 2 - 7 - 5 - 9 - 3 - 4 - 0 - 6 - 3
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‘Vergroten’ werkgeheugen

•Betekenis geven

•Automatiseren

•Gebruik multimedia

•Voorbeelden bestuderen
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Onthoudt deze jaartallen:

1954 -1932 - 2003 
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1981 – 2006 – 1917 – 1930 – 1966 – 2001 - 1973

Onthoudt deze jaartallen:
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Onthoudt deze datums:

03031970 - 22052007
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Onthoudt deze datums:

23122009 – 07051966 – 29022012 - 07081957
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‘Vergroten’ werkgeheugen

•Betekenis geven

•Automatiseren

•Gebruik multimedia

•Voorbeelden bestuderen
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‘Vergroten’ werkgeheugen

•Betekenis geven

•Automatiseren

•Gebruik multimedia

•Voorbeeld
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‘Vergroten’ werkgeheugen

•Betekenis geven

•Automatiseren

•Gebruik multimedia

•Voorbeelden 
bestuderen
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Hoe werkt ons geheugen?
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Geheugen en effectieve leerstrategieën

•Voorkennisactivatie

•Testen
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Geheugen en effectieve leerstrategieën

•Voorkennisactivatie

•Testen



27

Stap 1:
Lees de onderstaande woordjes met hun betekenis goed door.

6) Ahora – Nu

7) Desvan – Zolder

8) Cara – Gezicht

9) Pasto – Gras

10) Abuela - Grootmoeder

1) Alegria – Blijdschap

2) Algodon – Katoen

3) Gafas – Bril

4) Verano – Zomer

5) Tienda – Winkel
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Stap 2:
Herlees de onderstaande woordjes met hun betekenis.

1) Alegria – Blijdschap

2) Algodon – Katoen

3) Gafas – Bril

4) Verano – Zomer

5) Tienda – Winkel
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Stap 3:
Weet u nog wat de onderstaande woordjes betekenden? 

6) Ahora – ………………..

7) Desvan – ………………

8) Cara – ………………….

9) Pasto – ………………...

10) Abuela - ………………
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Test:
Wat betekenen deze Spaanse woorden?

6) Ahora – ………………..

7) Desvan – ………………

8) Cara – ………………….

9) Pasto – ………………..

10) Abuela - ……………..

1) Alegria – ………………

2) Algodon – .……………

3) Gafas – ………………..

4) Verano – ………………

5) Tienda – ………………
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Antwoorden:

6) Ahora – Nu

7) Desvan – Zolder

8) Cara – Gezicht

9) Pasto – Gras

10) Abuela - Grootmoeder

1) Alegria – Blijdschap

2) Algodon – Katoen

3) Gafas – Bril

4) Verano – Zomer

5) Tienda – Winkel
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Geheugen en effectieve leerstrategieën

•Voorkennisactivatie

•Testen

•Andere leerstrategiën
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Bedankt voor uw aandacht

Voor vragen, workshops op 
locatie of samenwerking

Liesbeth.kester@ou.nl
Kim.dirkx@ou.nl

http://portal.ou.nl/web/topic-effectieve-leerstrategieen/home/


