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Dit is de maandelijkse Tip van Frieda van maart 2015. 

Is deze uitgave interessant voor iemand die je kent? 

Stuur het gerust door! 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berichtje van Frieda 

 

  Wat leuk dat je dit leest! Leerlingen 

  hebben vaak toetsen. Je kunt leren om

  dit op verschillende manieren aan te 

  pakken. Je leert het meeste door het aan 

anderen uit te leggen. Het is bewezen dat leerstof die 

overhoord is, langer en beter blijft hangen.   

 

Deze uitgave gaat over overhoren. Overhoren zorgt 

ervoor dat je de bestudeerde leerstof actief onthoudt en 

omzet in je eigen woorden. Zo onthoud je de geleerde 

stof beter en begrijp je het beter. Misschien kun je eens 

vragen of je iemand op deze manier kunt helpen. Of je 

kunt iemand vragen om je na het leren te overhoren. 

Veel plezier en succes!  

 

Hartelijke groet, 

Frieda  

  

Het is bewezen dat je leerstof na overhoren beter en langer onthoudt. Overhoren zorgt ervoor dat 

de bestudeerde stof actief en in eigen woorden wordt onthouden. Tijdens het overhoren wordt de 

informatie anders geordend en wordt het vanuit andere hoeken benaderd. Dit zorgt ervoor dat je 

bij een toets de stof beter terug kan vinden ‘in je hoofd’. Na een overhoring wordt de geleerde 

stof beter en langer onthouden. Als je iemand uit kan leggen hoe iets in elkaar zit, dan begrijp je 
het goed. 

Voor ouders is overhoren een manier om inzicht te krijgen in leerstof. Het is een mooie kans om 

feedback te geven. Hou het wel zo positief mogelijk. Het is verstandig om de leerstof eerst een 

uurtje weg te leggen voordat je aan het overhoren begint. Zo krijg je een beter beeld of kinderen 

de stof op wat langere termijn ook nog kennen. 

Zorg voor een prettige sfeer tijdens het overhoren. Probeer te helpen zonder er een woordenstrijd 

van te maken. Beoordeel het kind niet maar benoem de feiten. Probeer niet te zeggen: dit is 

onvoldoende maar zeg: je had 6 fouten. De kans bestaat dat het een ‘verhoring’ wordt en dit kan 

voor demotivatie zorgen. Probeer het kind naar een antwoord te sturen als die het antwoord niet 

in één keer kan noemen. Dit is effectiever dan direct de oplossingen te geven. Vragen stellen zet 

het kind aan na te denken over hoe het probleem opgelost kan worden. Zo leert het kind stap 
voor stap het probleem op te lossen en te vertrouwen op zijn eigen kennis en inzicht. 

Meer tips voor het overhoren:  

-  Heb geduld en gebruik humor!  

-  Geef aan dat fouten maken niet erg is en dat je er van leert.   

-  Overhoor niet te lang. Liever een paar keer een kwartiertje dan een half uur aan een stuk.  

-  Houd tempo en herhaal telkens weer  

-  Vraag zeker ook naar wat het kind wel weet! Dat is goed voor het zelfvertrouwen!  

-  Varieer in de manier van overhoren. Een leuke techniek: een interview! Neem de rol in van 

interviewer. Maak het kind de deskundige. Stel open vragen zodat het kind veel over de leerstof 
kan vertellen. 
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