
Toelichting bij de zelfstudiefiches M&T 

 

DOELEN 

1. Je stimuleren om al tijdens het semester de cursus te verwerken. 

2. Je hierin begeleiding geven zonder dat je de monitor fysiek nodig hebt, wat praktischer is gezien de grootte 

van het aantal studenten dat dit OPO in zijn/haar studieprogramma heeft. 

 

HOE? 

1. Herneem eerst de geziene leerstof (nota’s herlezen, cursus doornemen). 

2. Bekijk dan pas de zelfstudiefiches en probeer de vragen op te lossen. 

3. Werk gerust in groep aan deze fiches, sommige vragen veronderstellen zelfs dat je in groep werkt (maar het 

kan uiteraard ook individueel). 

 

GOED GEBRUIK 

Aan de hand van de fiches leer je je eigen studieproces evalueren: ben je niet te snel tevreden? Let je op de juiste 

zaken? Sta je voldoende stil bij verschillende onderdelen? Begrijp je alles wel? Kan je oefeningen maken? 

Op basis van je ondervindingen kan je dan je studiemethode bijsturen. Bovendien weet je tegen dat de blok begint 

waar je sterktes en zwaktes liggen voor dit OPO. 

 

FOUT GEBRUIK 

1. Je veronderstelt ten onrechte dat de fiches representatief zijn voor het examen: dat zijn ze over het 

algemeen niet, noch qua vorm, noch qua moeilijkheidsgraad. 

2. Je beschouwt de fiches als een volwaardige vervanger voor het eigenlijk studiemateriaal: deze fiches zijn 

geen samenvatting waar alles in staat. 

3. Je begint de fiches pas tijdens de blok te gebruiken: de fiches zullen wellicht nog iets kunnen helpen, maar 

ze kunnen jouw uitstelgedrag niet volledig opvangen. Werk er dus al tijdens het semester mee. 

 

PRAKTISCH 

Nieuwe fiches met oefeningen komen online wanneer nieuwe leerstofonderdelen afgerond zijn. 

Fiches met de oplossing of toelichting komen pas later online om te vermijden dat je meteen naar de oplossing kijkt in 

plaats van zelf/in groep hierover na te denken. 

 

VRAGEN? 

Is er iets toch nog onduidelijk? Mail naar joeri.wielandts@soc.kuleuven.be 


