
STUDEREN...
HOE DOE IK DIT?

Bij de start van een studie in het hoger onderwijs 
kom je binnen in een nieuwe wereld, met een stuk 
meer vrijheid. Dit gaat echter ook gepaard met 
meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; 
verantwoordelijkheid om je studie tot een 
goed einde te brengen, m.a.w. je studie op een 
effectieve manier te doorlopen. Efficiëntie is hierbij 
van groot belang: een goed resultaat behalen met 
een doordachte inzet van middelen.

JE BENT NIET ALLEEN!
Elke student krijgt wel eens een dip, een periode waarin je 
het niet meer goed ziet zitten of geconfronteerd wordt 
met een opleidingsonderdeel waarvan je niet goed weet 
hoe je het moet aanpakken.
Denk eraan, je bent niet alleen. Er zijn je al velen voorgegaan 
en ook nu ben je met medestudenten samen op weg.
Praat over je twijfels met familie, vrienden, medestudenten. 
Ook bij je lectoren en studenten- ondersteuner kan je zeker 
terecht voor een goed gesprek om je verder op weg te helpen.

(STUDIE)PROBLEMEN. WAT NU?
Wordt het studeren bemoeilijkt door dyslexie, 
concentratieproblemen, sociale of relationele problemen, 
AD(H)D, visuele beperking, ....?
Of word je studie door iets anders gehinderd?

Weet dat je er niet alleen voor staat!
Aan Hogeschool PXL kan je steeds bij één van onderstaande 
personen terecht om over je probleem te praten en samen 
op zoek te gaan naar een begeleiding op maat:
➤  In het studentpoint
 • Individuele begeleiding
  - De studentenondernemer van je opleiding
  - De trajectbegeleider van je opleiding 
 • Begeleiding in groep
  bekijk het volledige aanbod op
  www.pxl.be/studentenbegeleiding 
➤  De coördinator studieloopbaanbegeleiding, 
 Anneleen Huisman.
➤  De coördinator studentenondersteuning, 
 Bea Kreemers.
➤  De sociale dienst.

De contactgegevens van de studentenondersteuner en 
trajectbegeleider uit je opleiding kan je terugvinden op de 
website: www.pxl.be/contact, studentpoints.
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STUDIEMOTIVATIE
Je studieloopbaan start op het moment dat je een 
studiekeuze maakt. Een doordachte keuze zet je al een flink 
stuk op weg voor een geslaagd traject. 

Voor een studie die aansluit bij je persoonlijke interesse 
(op vlak van studie, maar ook voor latere tewerkstelling) 
kan je jezelf immers beter motiveren om ook op moeilijke 
momenten door te zetten.

ENKELE CONCRETE TIPS
➤  Weet waarom je studeert (bv. om te slagen).
➤  Deel een doel op in kleinere subdoelen die je op 
 korte termijn kan behalen (bv. de leerstof van 

opleidingsonderdeel X grondig lezen, deze leerstof 
actief verwerken, deze leerstof memoriseren). 

➤  Beloon jezelf na het behalen van een (sub)doel. 
➤  Zorg steeds voor een nieuwe uitdaging.
➤  Denk positief en tracht elke moeilijkheid te zien als 
 een uitdaging.
➤  Zoek steun in je omgeving: iemand die je moed 

inspreekt en zelfvertrouwen geeft.



ACTIEF STUDEREN
De zorgvuldig ingeplande tijd moet vervolgens zo efficiënt en 
effectief mogelijk ingevuld worden. Het heeft geen zin om 
passief boven de boeken te hangen, oppervlakkig te studeren, 
voortdurend afgeleid te worden, etc. Inefficiënte studieme-
thoden maken studeren saai, brengen geen overzicht in de 
leerstof, en leiden niet tot reproduceerbare, toepasbare kennis.
Het hanteren van een efficiënte studiemethode daarentegen 
leidt tot succesvolle resultaten. Het vraagt echter wel enige tijd 
en oefening. Hier geven we alvast een kort overzicht van de 
verschillende stappen.

De verschillende stappen:
➤  Oriëntatie: cursus vluchtig bekijken, inhoudstafel door-

nemen, inleiding lezen. Hierdoor krijg je een eerste indruk 
van de leerstof en roep je relevante voorkennis op, wat het 
studeren stukken aangenamer en zinvoller maakt.

➤  Lezen en begrijpen: lees de tekst grondig door en zoek 
moeilijke woorden op. Ook het aanduiden van delen 
waarover je meer uitleg wilt vragen behoort hiertoe. Zorg 
ook dat je zicht hebt op de grote lijnen van de cursus (titels 
markeren).

➤  Structureren: onderlijnen van de hoofdzaken in de tekst. 
Zorg dat je hiervoor een vaste methode hanteert, bv. rood 
voor hoofdzaken, groen voor extra uitleg of verdere onder-
verdelingen, blauw voor voorbeelden. Je hersenen gaan na 
verloop van tijd automatisch dit systeem herkennen.

➤  Dieper verwerken van de leerstof: ga op zoek naar 
verbanden, stel jezelf vragen, bekijk voorgestelde theorie-
en kritisch, zoek toepassingen in de prakijk. Het zijn deze 
verbanden en diepere inzichten die er voor zorgen dat je 
de leerstof “te pakken” krijgt. 

➤  Memoriseren: soms een noodzakelijk kwaad, maar doe 
dit nooit zonder volledig begrip en plaatsing in het grotere 
kader. Ezelbruggetjes kunnen helpen. 

➤  Herhalen en controleren: hoe meer herhaling, hoe beter 
de aanwezige kennis stand houdt. Zelfcontrole doe je 
a.d.h.v. examenvragen van vroeger of door er zelf te 

 bedenken.

STUDIEPLANNING
Als student in het hoger onderwijs ben je vrij om te bepalen 
wanneer je studeert en wanneer niet. Hierin keuzes maken, 
naast allerlei andere toffe studentenactviteiten, is niet altijd 
eenvoudig. Een goede planning (op lange en korte termijn) 
helpt je om je tijd efficiënt in te delen, je taken tijdig af te 
werken, je goed voor te bereiden op examens en toch volop 
te kunnen genieten van de nodige ontspanning. Een vol-
tijdse, goed geplande studie vraagt gemiddeld 40u per week 
(inclusief je lesuren). Evenveel dus als een voltijdse job!

ENKELE TIPS
Lange termijnplanning
➤  Duid op een jaaroverzicht de examens, vakanties, 
 begin tweede semester,... aan.
➤  Vul gekende deadlines van opdrachten, 
 groepswerken,... in.

In de studiegids vind je voor elk opleidingsonderdeel wat de 
docent van je verwacht. Maak op basis hiervan een eerste 
inschatting van je opleidingsonderdelen (zwaar, gemiddeld, 
goed doenbaar). Hou hierbij ook rekening met je motivatie en 
de hoeveelheid leerstof.

Korte termijnplanning
➤  Vul op een weekoverzicht je lessenrooster in.
➤  Duid dagelijkse activiteiten aan (slapen, wassen, eten, 
 winkelen, vervoer,...).
➤  Vul je vaste ontspanningsmomenten in (training, 
 jeugdbeweging, vaste afspraken met vrienden,...). 
➤  Duid je beschikbare studietijd aan.
➤  Deze tijd kan je invullen o.b.v. de af te handelen taken en 

cursussen die je moet studeren.
➤  Las tijdig pauzes in.
➤  Voorzie grijze zones: dit zijn reservemomenten die je kan 

gebruiken als je planning verstoord wordt.

Let op! Een planning is steeds individueel en moet nog 
flexibel hanteerbaar zijn. Het is een middel en geen doel 
op zich.

EXAMENS, DE KERS OP DE TAART
Na een periode van goed geplande en effciënte studie, 
zijn de examens niet meer zo’n helse onderneming. 
Wel bieden we hier nog enkele essentële tips die 
hetzij bij de voorbereiding, hetzij bij het afleggen 
van het examen zeker van pas zullen komen.

Voorbereiding
➤  Zorg dat je tijdig start met studeren (zie studieplanning) 

en geregeld kan herhalen.
➤  Studeer op een actieve manier (zie actief studeren) 
 en vermijd eindeloos lezen en herlezen.
➤  Tracht van elk opleidingsonderdeel oude examen-
 vragen te bemachtigen om alvast jezelf te testen. 
 Ga zeker te rade bij de tweedejaars!
➤  Samen studeren, elkaar ondervragen, mogelijke 
 examenvragen bedenken,... het is niet alleen efficiënt 

maar maakt het studeren ook prettiger. Laat je niet 
vangen bij een openboekexamen: naast goed inzicht 
in de leerstof zijn ook verbanden en toepassingen 

 zeer belangrijk. Zorg ook dat je cursus zeer goed 
gestructureerd is. Maak hiervoor gebruik van een 
inhoudstafel en post-its.

Het moment van de waarheid
➤  Vertrek zeker op tijd zodat je hierdoor geen extra 

zenuwen krijgt.
➤  Maak het jezelf wat aangenaam, neem gerust iets te 

eten of te drinken mee. Voorzie ook steeds een uur-
werk en een extra pen.

➤  Lees eerst alle vragen aandachtig door en schrijf op 
een kladpapier je eerste ideeën (steekwoorden). 

 Start met de vragen waarvan je zeker bent, vervolgens 
degene die nog wat werk vragen en tot slot de vragen 
waarover je sterk twijfelt.

➤  Neem de tijd om je examen nog eens grondig na te 
lezen!


