Nederlands studeren: hoe doe ik dat?
1.

Enkele interessante tips
1.1
In de klas
>Verzorg je schriften, je notities
Orde en netheid zijn niet alleen van belang voor je studiehouding, ze liggen
ook aan de basis van de elementaire regels van de beleefdheid.
Heel wat taken eisen een kladwerk, ‘schrapwerk’ duldt geen enkele leerkracht!
>Gebruik kleuren, maak geen kleurboek van je notities maar schrijf
gelijkaardige titels in eenzelfde kleur.
Gebruik één kleur als markeerstift.
>Als je schrijffouten ontdekt, verbeter ze dan meteen!
1.2

In de studie of thuis

>Reserveer elke week dezelfde uren om te studeren.
>Voor moeilijke starters: beginnen met iets leuks of iets makkelijks helpt
>Voor vlotte starters: beginnen met de moeilijkste dingen
>Vergeet niet dat ZELFCONTROLE erg belangrijk is. Controleer of je huiswerk
netjes is, controleer of je de te studeren leerstof voldoende beheerst.
>Klaar met je huiswerk, opstel, leesverslag…? Lees het dan nog eens
aandachtig over! (en denk erom: géén schrapwerk!)
>Beloof jezelf wat ontspanning
2.

Moeilijkheden
2.1
Zinsontleding
>Studeer de theorie héél grondig.
>Neem je tijd, volg de methode die je aanleerde in klas. De methode lijkt soms
wat omslachtig, maar als je de zin niet stapsgewijs ontleedt en stappen
overslaat, dan zit je er meestal naast.
>Maak alle oefeningen thuis opnieuw en besteed extra aandacht aan de
oefeningen waar je fouten maakte.
2.2
Werkwoordspelling
>Je moet de regels feilloos uit het hoofd kennen. Leer ook het schema uit het
hoofd! Gebruik een ezelsbruggetje als 'Koken' om zeker te zijn.
>Neem de tijd om elk werkwoord te controleren.

2.3
Taalschat
>Denk niet te snel dat je alles kent. Vooral voor de onderdelen waarvoor je
alleen een beroep op je geheugen moet doen, zou je eigenlijk geen enkele
fout mogen maken! Repeteer elke avond wat je uit het hoofd moet kennen.
>Leer woordenschat alsof Nederlands een andere taal is. Leer de woorden dus
niet telkens in dezelfde volgorde, want in een overhoring of examen zal de
volgorde van in je boek of op je blaadjes ook niet behouden blijven.
> Controleer eerst jezelf! Welke woorden, uitdrukkingen, … ken ik al, welke nog
niet! Duid aan wat je nog niet kent, en studeer enkel dat! Het is verloren tijd te
studeren wat je al kent. Een eerlijke zelfcontrole is natuurlijk heel belangrijk!
>Als de leerkracht je vraagt een woord uit te leggen, dan mag je dat natuurlijk
met je eigen woorden doen, op voorwaarde dat je woordkeuze, je spelling en
je taalgebruik correct zijn.
Te vaak wordt gezondigd tegen:
2.3.1 Spelling
Zelfs al is de opdracht geen echte spellingsoefening, toch moeten alle
woorden correct geschreven zijn.
2.3.2 Taalzuiverheid
Wat heel vaak voorkomt zijn o.a. fouten tegen het gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord:
de jongen dat Æ die
het meisje die Æ dat
2.3.3 Zinsbouw
Antwoord altijd met volledige zinnen!
3.

Zorg dat dit je tijdens de les niet overkomt:
>Een opdracht verkeerd uitvoeren omdat je de opgave maar half gelezen hebt
of omdat je maar met een oor naar de uitleg van de leerkracht geluisterd hebt.
>Een vraag onvolledig of te beknopt beantwoorden.
>Werkwoordsfouten maken door onoplettendheid.
>Een opstel schrijven zonder indeling in alinea’s.
>Moeilijke woorden in je opstellen gebruiken die je zelf niet begrijpt of niet kunt
schrijven: gebruik je woordenboek!
>Na de correctie door de leerkracht je fouten onvoldoende, onnauwkeurig of
niet verbeteren.
>Last krijgen van de volgende chronische kwalen:
-gemakzucht (vermijd afkortingen!)
-zelfoverschatting

4.

Mogelijke vragen op overhoringen en examens
>Verklaar in een goede Nederlandse zin(=Leg uit)
>Gebruik in een goede Nederlandse zin waaruit duidelijk de betekenis van het
woord blijkt.
>Geef het correcte woord voor…
>Geef een synoniem.
>Geef de gepaste uitdrukking. Gebruik de uitdrukking in een situatie (zinnetje
maken).
>Geef de passende regel.
>Ontleed de volgende zin.

Je leerkrachten Nederlands wensen je veel succes toe!

