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Wat is een leerstrategie?  

 

 

• Instructiestrategie 

 

• Studiestrategie 

2 



 

 

Een leerstrategie is effectief wanneer deze is 

afgestemd op de werking van het geheugen 
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Voorbeelden 

 

Ophalen van voorkennis 

Samenvatten 

Herlezen 

 

Vragen beantwoorden 

 

Aantekeningen maken 
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Onderzoeksresultaten  

• Studenten hebben een voorkeur voor het maken van aantekeningen 

(Palmatier & Bennet, 1974) en herbestuderen van tekst (Karpicke, Butler, 

& Roediger, 2009’. 

 

• Het actief ophalen van informatie (retrieval) leidt tot nog betere effecten 

dan het herbestuderen van tekst (Carpenter & DeLosh, 2006; Kang, 

McDermott, & Roediger, 2007). 

 

• Testing kan effectief zijn in het verbeteren van leren (Karpicke  & 

Roediger, 2008). 

 

• Testing moet meer worden ingezet in het onderwijs (Leeming, 2002). 



3R strategie 

 

De 3R studie strategie 

 

– Read: het lezen van een tekst 

– Recite: het ophalen van informatie uit het geheugen 

– Review: het opnieuw lezen van een tekst  
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Voordelen 3R strategie 

 

 

• Achtergrond in het testing effect 

• Kan door lerende worden uitgevoerd 

• Kan op zeer veel taken worden toegepast 
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Onderzoek tot nu toe 

• 3R leidt tot geheugeneffecten bij free recall van teksten  

 

• Het effect treedt onmiddellijk na het testen op en blijft na 

een delay 

 

• 3R strategie leidt mogelijk tot vorming effectief mentaal 

model 
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Onderzoek 1: opzet 

• Ongeveer 150 eerstejaars studenten Pedagogische Wetenschappen KU 

Leuven 

 

• Voorkennistest – studiefase – eindtest 

 

• Studiefase: 3R strategie 

 

• Effect onderzoeken van vraagtype toegevoegde vragen en alignment  

 

• Binnen studiefase: traditionele 3R strategie vs. toevoeging van 

ondersteunende vragen 
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Onderzoek 1: vragen 

 

 

• Wat is het effect van vraagtype op de prestaties op een eindtest? 

 

• Wat is het effect van alignment op de prestaties op een eindtest? 

 

• Wat is het effect van het toevoegen van vragen aan de 3R strategie op de 

prestaties op een eindtest vergeleken met de traditionele 3R strategie? 
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Onderzoek 1: verwachtingen 

• Begripsvragen leiden tot een betere testscore 

 

• Alignment leidt tot een betere prestatie 

 

• Het toevoegen van vragen heeft effecten die het 

effect van de 3R strategie overstijgen  
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