
DOCENTENKAART WERKEN AAN STUDIEVAARDIGHEDEN

Als docent wil je graag dat je leerlingen goede studievaardigheden hebben. Hier 
hebben ze hun hele leven profijt van. Wil je inzicht krijgen in de studievaardighe-
den van je leerlingen? Hoe krijg je dat? En hoe kun je ze verder helpen?
Denk daarbij aan deze stappen:

Bespreek met de klas het woord studievaardigheden.
Waar denken leerlingen aan bij het woord studievaardigheden? Welke vaardigheden 
horen allemaal bij studievaardigheden? Maak een mindmap op het bord. Lees het 
informatieblok Wat zijn studievaardigheden voor uitleg over wat studievaardigheden 
zijn.

Bespreek met je leerlingen wat ze lastig vinden.
Laat je leerlingen drie dingen uit de mindmap opschrijven 
die ze nog moeilijk vinden en drie dingen waar ze goed 
in zijn. Elke leerling kiest vervolgens één vaardigheid om aan 
te werken.

Stel een doel!
Laat je leerlingen een studievaardighedendoel bedenken. 
Check met behulp van het informatieblok Check jouw doel 
op de volgende pagina de doelen.

Maak een stappenplan.
Hoe gaan je leerlingen hun doel bereiken? Laat je leerlingen nadenken over:
• welke stappen ze gaan zetten;
• hoe ze gaan volhouden;
• wie ze kan helpen.

Voer een mentorgesprek!
Bespreek het doel met de leerling. Help de leerling om het doel nog beter te 
formuleren. Bespreek met de leerling: 
Als jullie het doel allebei hebben 
goedgekeurd, kan de leerling ermee aan de slag. 

Herinner de leerling eraan!
Vraag af en toe eens hoe het gaat met het doel
van je leerlingen. Zo blijf je betrokken en kun je op tijd helpen als het nodig is.

Evalueer het doel.
Is het gelukt het doel te halen? Wat ging goed en wat kan beter? Wat heeft 
de leerling geleerd? Schrijf de leerpunten op, zodat jullie hier in het volgende 
mentorgesprek op terug kunnen komen.
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Wat zijn studievaardigheden?
Je kunt denken aan: een stuk schrijven, 
woordjes leren, samenvatten, tekstbegrip, 
presenteren, plannen, doelen stellen. 
Maar je kunt ook denken aan vaardighe-
den als reflecteren, doorzetten en jezelf 
motiveren. 

1. wat de reden voor het leerdoel is;
2. hoe hij/zij het doel gaat bereiken;
3. hoe het doel te meten is;
4. wat de succescriteria zijn.

Tip: Heeft de leerling het doel gehaald? Stel dan weer een nieuw doel op!
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i
Check jouw doel:

1. Is je doel duidelijk? Onschrijf precies wat je 
wilt bereiken. Dus niet: beter plannen. Maar: 
elke maandag een weekplanning maken voor 
de rest van de week.

2. Is je doel haalbaar? Stel je doel niet te 
hoog. Als je nog nooit een planning hebt ge-
maakt, is elke dag een planning maken wat 
hoog gegrepen.

3. Is je doel meetbaar? Bepaal wanneer je 
het doel gehaald wil hebben. Bijvoorbeeld: 
ik wil over twee weken een planning kunnen 
maken.


