
THEMA

Studeren kun je leren
Leren studeren voor leerlingen van de eerste graad
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Alle begin is moeilijk
’Een tocht van 1.000 kilometer begint bij de 
eerste stap’. Het is een Oosterse wijsheid, die we 
voor ogen willen houden als onze twaalfjarigen 
de eerste stappen zetten in hun nieuwe school. 
Leerlingen voorbereiden op studeren in het 
hoger onderwijs begint op 1 september van 
het eerste jaar. Maar gelukkig gaan we niet 
overhaast te werk.  Beginnen bij het begin, dat 
is wat ons te doen staat.

De beginperiode is er een van gewoon geraken 
aan het nieuwe systeem: veel verschillende 
vakleerkrachten, een lessenrooster van 32 uur 
per week, taken en toetsen op verschillende 
tijdstippen, je weg vinden in het digitaal 
schoolplatform Smartschool … Ja, het is wel 
wennen voor onze nieuwe leerlingen.

Het begint eenvoudig: leren je boekentas maken 
en er ervoor zorgen dat je elke dag het juiste 
lesmateriaal bij je hebt. Je schoolagenda leren 
gebruiken: taken en toetsen correct inschrijven 
en liefst op de juiste datum. Elke dag je 
studeerwerk beginnen met je schoolagenda 
te raadplegen en te kijken wat je te doen staat 
tegen morgen, overmorgen … en ook eens wat 
verder kijken. Kan ik al iets voorbereiden tegen 
volgende week?

In de les leer je hoe je een vak moet studeren. 
We geloven niet in afzonderlijke lessen ‘leren 
leren’. Uit onderzoek blijkt dat twaalfjarigen niet 
de transfer kunnen maken van deze algemene 
lessen naar het concrete vak. Daarom koppelen 
we de tips voor ‘leren leren’ aan het vak zelf.  
Waar mogelijk oefenen de leerlingen de leertips 
in tijdens de les. Leer, bijvoorbeeld, eens de 
woordjes voor Latijn op twee verschillende 

‘Een tocht van 1.000 kilometer 
begint bij de eerste stap.’ 

manieren. Welke van de twee lukt best? En 
waarom? Maak eens extra oefeningen voor 
wiskunde. Hoe ga je daarbij te werk? Hoe 
controleer je of je de leerstof voldoende kent?

Inzetten op begeleiding
We kunnen leerlingen vaardiger maken in het 
leren studeren. Maar we kunnen leerlingen 
niet slimmer maken. Dat is een belangrijk 
onderscheid. Soms stellen we vast dat 
leerlingen minder goede toetsresulaten halen 
dan je op basis van hun capaciteiten zou mogen 
verwachten. Dan moeten we inzetten op een 
goede begeleiding van het studeergedrag van 
de leerling.  We maken daarbij een onderscheid 
tussen basiszorg (voor iedereen) en extra 
zorg (inspelend op de concrete noden van een 
individuele leerling). Wat dit concreet betekent 
voor OLVA zie je in het kader hiernaast en 
volgende pagina.

Door in te zetten op goede begeleiding creëren 
we een leerwinst bij de leerling. Dit betekent 
dat het kind betere resultaten behaalt dankzij 
die begeleiding. Ook ouders kunnen hiertoe 
bijdragen door te helpen bij het studeerwerk 
(uiteraard zonder zelf de taken over te nemen).  
Je kunt  als school leerwinst creëren waardoor 
de leerling betere resultaten haalt, maar je kunt 
het kind niet slimmer maken. Soms moeten we 
jammer genoeg ook tegen ouders zeggen: ‘je 
dochter doet goed zijn best, maar de resultaten 
vallen tegen omdat de leerstof te moeilijk is’.  
In dat geval is het raadzaam dat de leerling 
overstapt naar een meer gepaste studierichting 
(in een andere school).
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Studieorganisatie
• Helpen bij het maken van 

boekentas
• Kleurstickers ‘lesmateriaal 

mee’

Extra leerinhouden
• Lessen dactylo
• Lessen theoretisch 

rijbewijs
• Initiatie Spaans

Overleg
• Klassenraden
• Overleg met leerkrachten 

6e leerjaar
• Zorgteam

Leerklimaat
• Smartborden in elke klas
• Notebooks in de klas
• Differentiatie binnen de les
• Open leercentrum
• Specialisatielokalen
• Middagstudie
• ICT-lokalen open over de 

middag
• Avondstudie
• Informatieborden

Studiekeuze
• Infomoment studiekeuze 

overgang 
1e naar 2e graad en 2e naar 
3e graad

• Infomoment keuze 
klassieke talen/economie

• Studiekeuzebegeleiding 
tijdens OLVA+ 2e jaar

• Columbusroute tijdens 
lessen en OLVA+ 3e graad

• Infoavonden voor ouders 1e, 
2e en 4e jaar

• Infoavond hoger onderwijs 
6e jaar

• Externe sprekers economie
• SID-in Kortrijk

Studeervaardigheden
• Vakinfo op Smartschool
• Papieren en digitale school- 

en planningsagenda
• Katern ‘Talent voor 

studeren’
• Katern ‘Talent voor taal’
• PowerPoints ‘leren leren’ 

op Smartschool
• Studieplanning aanleren
• Examenwijzers
• Heen- en weermap

Studiebegeleiding

Basiszorg
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Studieorganisatie
• Preventie zware 

boekentassen
• Locker

Extra leerzorg
• Individueel handelingsplan 

met sticordi-maatregelen 
(IHP)

• Tijdelijk onderwijs aan huis 
(TOAH)

• Inschakelen Bednet
• Laptop voor leerlingen met 

speciale noden
• Dyslexieprogramma 

Kurtzweil
• Schriften bijhouden van 

zieke leerlingen
• Lokaalwissels voor minder 

mobiele leerlingen
• Vlotte bereikbaarheid 

klaslokalen (lift)

Overleg
• Klasprofi elen
• Overleg met ondersteuning
• Extra klassenraad

Studiekeuze
• Schoolloopbaanbegeleiding
• Voorbereiding 

toelatingsproef (tand)arts

Studeervaardigheden
• Begeleide studie
• Leerhoek
• Bijlessen Frans, taal en 

wiskunde
• Oefentraject wiskunde
• Individueel bijwerken door 

leerkrachten
• Remediërende oefeningen 

in de les
• Bijwerken leerstof 

bij veranderen van 
studierichting

• Groen refl ectieblad 
‘houding in de les’

• Vragenlijst studiemethode
• Inhaalstudie
• Studieschrift
• Studievolgkaart
• Verplichte studieplanning
• Januari- en 

septembertaken
• Attituderapport

Studiebegeleiding

Extra zorg
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Ken ik het ... Ken ik het niet? 
Zelfcontrole is een belangrijke studievaardig-
heid. Je moet weten wanneer je leerstof 
voldoende onder de  knie hebt. Een valkuil bij 
leerlingen is dat ze het verschil niet zien tussen 
‘begrijpen van de leerstof’ en ‘kennen van de 
leerstof’. Als een leerling goed oplet tijdens 
de les, dan begrijpt hij de leerstof.  Maar dat 
betekent niet dat hij de leerstof nu al voldoende 
kent. Om de leerstof blijvend te beheersen is 
er nog verwerking thuis of in de avondstudie 
nodig. ‘Het vastzetten van de leerstof’ noemen 
we dat. Leerlingen die begrijpen (tijdens de les) 
verwarren met het kennen van de leerstof, lopen 
dikwijls tijdens een toets een blauwtje op. Ze 
dachten dat ze de leerstof kenden,  maar komen 
jammer genoeg met slechte rapportcijfers 
thuis.  Ze hebben duidelijk te weinig gestudeerd.

Ook het omgekeerde komt voor. Er zijn  
leerlingen die te veel studeren.  Ze studeren te 
lang door. Ook als ze de leerstof reeds kennen, 
blijven ze maar herhalen, oefeningen maken 
en studeren. In de eerste jaren kunnen ze dat 
nog volhouden omdat de leerstof nog niet zo 
omvangrijk is. Vanaf het derde jaar komen ze 
onder druk te staan. Ze kunnen zogezegd de 
grote hoeveelheid leerstof niet aan. Eigenlijk 
is het probleem dat ze te plichtsbewust zijn en 
zichzelf onvoldoende kunnen controleren. Op 
tijd stoppen met leren is een vaardigheid die je 
daarom best in het eerste jaar al toepast (zie 
kader).   

Zes jaar later
Leren studeren is een groeipad. We beginnen 
ermee in het eerste jaar en in elk jaar zijn er 
nieuwe uitdagingen. Zo is het leren plannen, 
het herhalen van grotere stukken leerstof een 
uitdaging voor het derde en vierde jaar. Het 
inzichtelijk studeren en leren verbanden leggen 
is dan weer een uitdaging voor het vijfde en 
zesde jaar.

Zes jaar later moet de leerling in staat zijn 
om zelfstandig zijn studeerproces te sturen. 
In het hoger onderwijs zijn er immers geen 
leerkrachten meer die je bij de hand nemen. Er 
zijn ook geen tussentijdse toetsen waardoor je 
aangezet wordt om te studeren. Nee, je moet 
alles zelf plannen en sturen.

Methoden voor zelfcontrole
• Oefeningen van tijdens de les  opnieuw 

maken en de oplossing nadien 
controleren

• Nieuwe gelijkaardige oefeningen maken 
(bv. op Smartschool of de website van 
het leerwerkboek) 

• Je laten ondervragen door een van je 
ouders

• Zelf vragen maken over de leerstof
• Examenwijzers afvinken

Om dit te bereiken moet er een groeipad zijn 
van de kleine stapjes die we zetten in het eerste 
jaar (te beginnen met: je boekentas maken 
en je schoolagenda leren gebruiken) naar 
de grotere stappen die we zetten in de derde 
graad (minder toetsen, semestersysteem, 
grotere stukken leerstof, zelfreflectie over 
eigen studiemethode). In het begin van het vijfde 
jaar moeten de leerlingen via de zogenaamde 
‘Columbustesten’ hun eigen studeergedrag in 
beeld brengen. De meeste leerlingen krijgen 
op dat moment relevante tips over wat de grote 
werkpunten voor hen zijn. Want meestal is er 
nog werk aan de winkel in de derde graad.

Bijsturen van de studiemethode
Ouders die twijfels hebben over de studie-
methode en vooral over de studiehouding (bv. 
motivatie, inzet) kunnen via een e-mail naar de 
directie (directie@olva.be) een vragenlijst krijgen 
waardoor ze samen met hun zoon of dochter het 
studeergedrag in kaart kunnen brengen. Hoe je 
daarbij best te werk gaat wordt uitgelegd. Het 
staat de ouders dan vrij om contact op te nemen 
met de school of met externe leerbegeleiding 
(bv. ‘De Tol’) als je vaststelt dat er toch heel wat 
schort aan de studiemethode of studiemotivatie.

Als je de indruk hebt dat er voor bepaalde 
aspecten van het studeergedrag nog werk aan 
de winkel is, dan kan de map ‘Leren leren’ op 
Smartschool een eerste aanknopingspunt zijn. 
In het overzicht op volgende pagina zie je over 
welke studeervaardigheden het gaat. De leerling 
kan zelfstandig een PowerPoint doornemen, 
maar ook de ouders kunnen hierbij helpen. 
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In de begeleide studie (eerste en tweede 
jaar) of in de leerhoek (derde en vierde jaar) 
helpen de leerkrachten die instaan voor de 
studiebegeleiding de leerlingen die voor 
bepaalde studeervaardigheden tekortschieten.

In het vijfde jaar verleggen we de 
verantwoordelijkheid naar de leerling zelf. 
Als voorbereiding op studeren in het hoger 
onderwijs moet elke leerling in het voorjaar 
enkele testen  afl eggen: de ‘Columbustesten’. 
Op basis van de resultaten op deze testen krijgt 
elke leerling een aantal persoonlijke tips en 
aanwijzingen over hoe hij of zij de studiemethode 
kan verbeteren.  

In het zesde jaar volgen we dan op of de leerling 
daar werk van maakt. Op die manier hopen 
we dat elke leerling in OLVA na het zesde jaar 
startklaar is voor het hoger onderwijs.

Leren leren op Smartschool
Op Smartschool (Ouders en leerlingen > 
Documenten > Leren Leren) vind je een 
aantal PowerPoints waarin we bepaalde 
studiemethoden of vaardigheden uitleggen.  
Het gaat over: 
• Soorten toetsvragen en hoe je ze moet 

beantwoorden?
• Leren plannen
• Geheugenwerk studeren
• Leesstrategieën en ‘studerend lezen’
• Actief studeren
• Notities nemen in de les
• Schema’s en samenvattingen maken
• Mindmapping
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Het studeergedrag van elke leerling in goede banen leiden

Studiebegeleiding 
in OLVA

We nemen in OLVA heel wat initiatieven 
om het studeergedrag van elke leerling 
in goede banen te leiden. Op pagina 7 
en 8 zetten we alles op een rijtje. In het 
schema merk je dat we een onderscheid 
maken tussen basiszorg en extra zorg.  
De basiszorg is iets wat we nastreven 
bij elke leerling. We gaan er immers 
van uit dat heel wat leerlingen als ze 
in OLVA beginnen nog niet over de 
juiste vaardigheden en studiehouding 
beschikken. Dat is vrij normaal, want 
studeren moet je leren. Daarom zetten we 
dus in op basiszorg.
De extra zorg is zorg op maat van 
leerlingen met specifi eke noden. Het 
kan gaan om initiatieven door de 
vakleerkracht tijdens de les, maar indien 
nodig ook na de les of in het differentiatie-
uur voor de vakken Nederlands en Frans.  
De begeleide studie is een manier om 
het studeergedrag van een leerling in 
kaart te brengen en bij te sturen.  Het zijn 
leerkrachten of opvoeders die zich hierin 
gespecialiseerd hebben die de begeleide 
studie op zich nemen.
In OLVA proberen we ook onszelf kritisch 
te evalueren en te bepalen waar we nog 
kunnen groeien. Voor volgend schooljaar 
hebben we alvast drie actiepunten.  

Avondstudie
We nemen ons voor om vanaf volgend schooljaar 
de avondstudie nog meer te promoten. We 
stellen de laatste jaren een daling vast van het 
aantal leerlingen dat avondstudie volgt. We 
hebben er begrip voor dat een leerling op een 
bepaalde avond geen avondstudie kan volgen 
omwille van een training, muziekles of repetitie. 
Maar toch vermoeden we dat meer leerlingen 
meer studiebeurten zouden kunnen volgen.  

Voor de hogere jaren denken we dat leerlingen 
meer computerwerk hebben en daarom soms 
geen avondstudie volgen.  Daarom willen we 
onderzoeken welk systeem van avondstudie een 
goed evenwicht houdt tussen geconcentreerd 
studeren (zonder afl eidingen van de computer) 
en effi ciënt de computer inschakelen voor het 
studeerwerk. Om dat laatste door de opvoeders 
te laten controleren moeten we een aantal 
aanpassingen doen aan ons systeem van 
avondstudie. We gaan hierover in gesprek met 
leerlingen, opvoeders en ouders. 

Differentiatie-uur
Een twee actiepunt is het differentiatie-uur voor 
Nederlands en Frans in het eerste jaar. We 
willen hiervoor voor het eerst klasdoorbrekend 
werken. We stellen dus fl exibele, wisselende 
groepen samen waarin leerlingen op basis 
van hun interesse of leerbehoeften aan 
verschillende opdrachten kunnen werken.  
Vermits het om wisselende groepen gaat en 
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TETET ST

het niet noodzakelijk een indeling is op basis 
van capaciteiten vermijden we etiketteringen in 
de zin van ‘sterk’ of ‘zwak’.  Het gaat niet over 
sterk of zwak, maar over welke lesinhouden of 
opdrachten voor jou op dit moment het meest 
beantwoorden aan wat jij nodig hebt en wat je 
interesseert.

Goed in je vel ...
Pas dan gaat het leren wel
We weten uit ervaring dat het goed studeren 
geblokkeerd wordt als het welbevinden bij een 
leerling niet oké is. Daarom zetten we als school 
in op een goede psychosociale begeleiding 
van onze leerlingen. Ook hier maken we een 
onderscheid tussen basiszorg (voor iedereen) 
en extra zorg (voor bepaalde leerlingen die het 
nodig hebben). Wat dit concreet betekent voor 
OLVA, lees je in het kader hiernaast en op de 
volgende pagina. 

Sommige leerlingen verkeren in een situatie 
van psychosociale problemen waardoor 
het studeren (tijdelijk) moeilijk loopt. In dat 
geval moeten we aan de ouders zeggen: het 
leren moeten we tijdelijk naar het achterplan 
verschuiven, omdat er eerst gewerkt moet 
worden aan het psychosociaal welbevinden 
van je zoon of dochter. Concreet kan het gaan 
om situaties van faalangst, uitstelgedrag, 
depressie, rouwverwerking, sociale angst, 
spanningen thuis, zwarte gedachten, game-
verslaving, drugs en alcoholgebruik. We 

voorzien begeleiding op verschillende niveaus: 
eerstelijnszorg (bv. Lounge, gesprek met 
zorgleerkracht), tweedelijnszorg (bv. CLB) en 
externe   professionele hulp (bv. psycholoog). 
Voor onze school schatten we het aantal 
leerlingen met extra zorg op ongeveer acht 
procent. Ons derde actiepunt is dat we de 
drie zorgniveaus nog beter op mekaar willen 
afstemmen. 
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Psychosociale
zorg

Leven en opgroeien
• Muurkranten pastoraal
• Affi ches preventie drugs, 

alcohol, presten ...
• Verdiepingsvieringen
• Verdiepingsdagen
• Inleefdagen 6e jaar
• Gezonder voeding (bv. salad 

bar)
• Solidariteitsdag
• Draaiboek rouwverwerking
• Draaiboek drugspreventie
• Fietsvaardigheid

Overleg
• Opvoedersoverleg
• Rondetafelgesprek met 

ouders
• Ombudsvrouw 

schoolonkosten
• Informatieronde ouderraad 

bij alle nieuwe leerlingen

Wegwijs in OLVA
• Onthaal
• Brochure ‘OLVA van A tot Z’
• Onthaalavond nieuwe 

leerlingen
• Mededelingen voor 

ouders en leerlingen via 
Smartschool

• BaSo-fi che 
• Briefi ng vertrouwelijke info 

bij begin schooljaar
• Centrale liging 

leraarskamer
• Contactgegevens CLB en 

de Lounge in schoolagenda
• Informatieronde ouderraad 

bij alle nieuwe leerlingen
• Sensibilisering (bv. Rode 

Neuzen Dag)

Sfeer en OLVA-gevoel
• Magazine Samen
• OINC TV van OLVA
• Kampen en reizen
• Uitstappen
• Leerlingenraad
• Werkgroep (bv. sport, 

sociale, OINC, Dynamic, 
Cult-uur, Springmillies, 
MOS ...)

• Vrij podium, 
schoolproducties

• Projectdagen
• Kerstfeestje 1e jaar
• Galabal
• Afsluitende activiteiten 

einde schooljaar
• Contactavond met Olvanen 

in het hoger onderwijs

Welbevinden
• Klasleerkracht
• Peters en meters
• Preventiemiddag in OLVA+
• Mindfulness, yoga, sport ... 

in OLVA+
• Enquête welbevinden
• Aanwezigheid van 

opvoeders
• Rustgevende klaslokalen
• Groen op school
• Ontmoetingsdag 1e jaar
• Gratis middagactiviteiten 

(bv. kelder, spellen ...)
• Sociaal fonds

Basiszorg
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57,64

59,54

45,83

45,45

48,68

35,82

1e jaar 2e jaar 3e jaar

4e jaar 5e jaar 6e jaar

Overleg
• Vakliteratuur de Lounge
• Zorgteam
• Overdracht informatie i.s.m. 

ouders
• Plenum de Lounge - CLB
• Contact met externe  

begeleiders

Goede klasgroep
• Procedure moeilijke 

klasgroep
• Procedure ENGE-

leerlingen
• Gedragskaart
• No blame-methode bij 

pesten

Welbevinden
• Blauwe Zone
• De Lounge
• Huisbezoeken bij moeilijke 

overstap van lager naar 
secundair onderwijs

• EHBO-lokaal

Psychosociale
zorg

Extra zorg
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