
Structuur aanbrengen in je leerstof 

Inleiding 

Wanneer je grote pakken leerstof moet verwerken, verlies je gemakkelijk het 

overzicht uit het oog.  Wanneer je dan beslist om je leerstof op te schrijven, merk je 

al snel dat je veel tijd verliest wanneer het je niet lukt om hoofd- en bijzaak goed van 

elkaar te onderscheiden. Voor veel studenten lijkt immers alles van de leerstof 

belangrijk. Om te vermijden dat je door de bomen het bos niet meer vindt, kan je een 

schema maken. Een schema zorgt ervoor dat de kern van de leerstof gestructureerd 

wordt weergegeven en dat verbanden duidelijk gemaakt worden.  

 

Werken met een schema heeft  een aantal voordelen: 

 

Je gaat beter leren en onthouden 

Je kunt bestaande kennis in een visueel schema weergeven, nieuwe kennis 

toevoegen en verbanden aangeven. Omdat je nieuwe kennis direct koppelt aan 

oude kennis en verbanden legt, zal je deze nieuwe kennis gemakkelijker onthouden 

en integreren.  

Je behoudt gemakkelijker een overzicht van je leerstof 

Een visueel schema kun je in alle richtingen uitbreiden, terwijl het geheel 

overzichtelijk blijft. Je ziet in één oogopslag de belangrijkste begrippen en de 

onderlinge verbanden en je kan hierdoor snel en makkelijk structuur aanbrengen in 

je leerstof. Met een lineaire tekst is zoiets veel moeilijker. 

  

Er zijn verschillende soorten schema’s, die geschikt zijn voor verschillende soorten 

leerstof.  

De inhoudstafel 

Wat is het? 

Een inhoudsopgave is een overzicht van alle hoofdstukken en paragrafen van een 

papieren boek, tijdschrift of tekst. Een dergelijk overzicht maakt het makkelijk om 

een deel van de tekst gemakkelijk te kunnen vinden en geeft duidelijkheid over de 

structuur van het werk. In wetenschappelijke artikels wordt in plaats van een 

inhoudsopgave vaak een abstract gebruikt. Ook deze geeft je een kort en snel 

overzicht van de belangrijkste onderwerpen die in de tekst behandeld zullen worden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boek_(document)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdschrift
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstract_(artikel)&action=edit&redlink=1


De inhoudstafel van een tekst is de perfecte basis om een schema te starten. Je 

krijgt meteen een goed overzicht van de opbouw van de leerstof als je eerst even 

naar de inhoudsopgave kijkt. Je kan deze ook kopiëren en aanvullen met de 

hoofdzaken uit de cursus en met je eigen notities.  

 

Hieronder kan je bekijken hoe zo een inhoudsopgave eruit kan zien.  

 

Voorbeeld van een inhoudstafel 

Biomoleculen 

1. Koolwaterstoffen 

2. Koolhydraten 

a. Monosachariden 

i. Glucose 

1. Opbouw 

2. Werking 

ii. Fructose 

b. Disachariden 

i. Maltose 

ii. Lactose 

iii. Sacharose 

c. Polysachariden 

i. Zetmeel 

ii. Cellulose 

iii. Glycogeen 

3. Eiwitten 

a. Aminozuren 

b. Dipeptiden 

c. Polypeptiden 

4. Lipiden 

a. Triglyceriden 

b. Fosfolipiden 

c. Steroïden 

5. Nucleïnezuren 

 

Wanneer komt een inhoudstafel van pas? 

De inhoudsopgave komt altijd van pas. Wanneer je een tekst voor de eerste keer 

bekijkt, kan de inhoudstafel je al veel vertellen over de inhoud. Ook in een 

PowerPointpresentatie kan je aan de hand van de inhoudstafel structuur aanbrengen 

in wat je wil meegeven aan de toeschouwer. Vaak is een inhoudstabel ook ingedeeld 



in verschillende sub niveaus. Hierdoor krijg je snel zicht op de hoofdonderwerpen 

van de tekst en de kernideeën die onder elk onderwerp thuishoren. 

 

Hoe maak je een inhoudstafel? 

Soms heb je te maken met een tekst waarbij de inhoudstafel niet voorhanden is. (bv. 

bij een gekopieerde tekst uit een handboek). In zo een geval kan het je helpen om 

zelf even een inhoudstafel te maken voor je aan de tekst begint of terwijl je ze aan 

het lezen bent. Je kan dit schriftelijk op papier doen, maar je kan er ook voor kiezen 

om de inhoudstafel even in Word te maken op je computer. Het voordeel van een 

digitale inhoudsopgave is dat je achteraf nog veel wijzigingen kan aanbrengen 

zonder dat het een warboeltje wordt. Het gebruik van je computer kan daarentegen 

ook soms een nadeel zijn omdat je dan ook ten prooi kan vallen aan afleiding, zoals 

sociale media en games. Je kiest best de methode waar jij je het meest comfortabel 

bij voelt. 

Je begint met het ‘oriënteren op de tekst’. Dit wil zeggen dat je de tekst eens 

doorbladert en op zoek gaat naar eventuele hoofddingen en tussentitels die jou 

kunnen helpen om je inhoudstafel op te stellen zodat je zicht krijgt op de rode draad 

en de belangrijkste onderwerpen. Deze schrijf je op en je zorgt ervoor dat het 

duidelijk is welke onderwerpen onder welke hoofdingen horen (bv. door het gebruik 

van subniveaus, verschillende kleuren, blokletters en kleine letters,…). Let wel op 

dat je tussen de titels genoeg plaats laat zodat je tijdens het lezen van de tekst ook 

kernwoorden of extra indelingen die je dan nog ontdekt kan toevoegen.  

De boomstructuur 

Wat is het? 

Bij een boomstructuur staat het centrale thema bovenaan (of helemaal links). Je kan 

verschillende vertakking maken om dieper in te gaan op het onderwerp. Hoe meer je 

naar beneden werkt, hoe gedetailleerder je leerstof wordt weergegeven. Op gebied 

van vormgeving lijkt een boomstructuur ook wel op een familiestamboom.  

 

Hieronder vind je enkele voorbeelden van zo een boomstructuur.  

  

 

 

 

 

 



Voorbeelden van een boomstructuur 

 

 

 

 



Wanneer komt een boomstructuur van pas? 

Je kan een boomstructuur maken voor een kort en snel overzicht van je hele 

cursusstof. Je kan ook de beslissing nemen om voor elk hoofdstukje zo een 

structuur te maken of misschien enkel bij de delen waarbij het voor jou net iets 

moeilijker is om de indeling en verbanden te ontdekken in je leerstof? Aan jou de 

keuze! 

 

Hoe maak je een boomstructuur? 

Als eerste stap zet je het centrale idee van de tekst of cursus bovenaan (of helemaal 

links in het midden van de kantlijn) aan je blad. Van hieruit trek je verschillende lijnen 

naar de delen waaruit het onderwerp bestaat. Ook bij het maken van je 

boomstructuur komt je inhoudsopgave weer van pas. Je zal merken dat de eerste 

indelingen in je structuur vaak zullen overeenkomen met de titels en subtitels uit je 

inhoudstabel. Het voordeel van de boomstructuur is wel dat je de mogelijkheid hebt 

om ook pijlen, rode lijnen en dergelijke te trekken om verbanden, tegenstellingen, 

gevolgen enzoverder duidelijk te maken. Zo zie je in één oogopslag de inhoud maar 

ook de structuren van je cursus.  

De Mindmap 

Wat is het? 

Bij een Mindmap staat het hoofdthema in het midden van het blad. Van daaruit teken 

je takken met sleutelwoorden, die dan opnieuw vertakkingen krijgen. Het maken van 

een Mindmap is tegenwoordig populair en wordt daarom ook wel “Mindmappen” 

genoemd. 

Een Mindmap kan je heel persoonlijk maken. Zo zijn er personen die graag gebruik 

maken van afbeeldingen, cartoons en vele kleuren in hun schema. Anderen 

verkiezen liever een sobere Mindmap met verschillende lettertypes of blokletters en 

kleine letters. Ga op zoek naar wat het best bij jou past! 

 

Hieronder kan je een aantal voorbeelden van een Mindmap terug vinden. 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeeld van een Mind Map 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wanneer komt een Mindmap van pas? 

“Mindmappen” is een notatievorm die gebruikt kan worden voor vele verschillende 

dingen. Je kan het onder andere gebruiken voor het maken van notities in de les, het 

onthouden van presentaties of het maken van een planning. Daarbovenop kan je het 

ook gebruiken voor het structureren en uitwerken van hersenspinsels en het 

uitwerken van complexe informatie, zoals deze van een wetenschappelijke tekst.  

 

Hoe maak je een Mindmap? 

Met een Mindmap kan je, net zoals met de boomstructuur en de inhoudsopgave, 

zowel schriftelijk als digitaal aan de slag. Wanneer het je interessant lijkt om met je 

laptop te experimenten kan je in onderstaande links meer informatie vinden over de 

digitale Mindmap en (gratis) software die je hiervoor kan downloaden.  

 

http://www.emindmaps.nl 

http://www.tonybuzan.com 

http://www.gratissoftware.nu/gratis-mindmapping-software 

 

Voor je aan jouw Mindmap begint neem je best een cursusblad en wat stiftjes, 

kleurtjes of gekleurde pennen bij de hand. In het begin verloopt ‘Mindmappen’ wat 

onwennig. Maar wanneer je een aantal keer geoefend hebt, zal je merken dat het je 

steeds sneller en beter lukt. 

De uitvinder van de Mindmap is Tony Buzan. Hij beschrijft een aantal stappen die je 

kan volgen wanneer je voor de eerste maal met een Mindmap aan slag gaat. Deze 

stappen zijn zeker handig om te volgen wanneer je zo een schema op papier wilt 

maken, maar in principe gelden ook voor de digitale Mindmap dezelfde regels. 

 

Stap 1: Bereid jezelf voor! 

Neem een vel wit papier, pak kleurpotloden of stiften en zorg dat je voldoende tijd 

hebt om een mindmap te maken. Gebruik het papier ‘landscape’, dat wil zeggen 

‘liggend’ of ‘horizontaal’. 

 

Stap 2: Kies een onderwerp 

Kies het onderwerp of het hoofdstuk uit je curus/leerstof of powerpoint waarover jij 

een Mindmap wilt maken. Dit onderwerp schrijf je in het midden van je blad op met 

een cirkel/tekening/kader eromheen.  

http://www.tonybuzan.com/
http://www.gratissoftware.nu/gratis-mindmapping-software


 

Stap 3: Associaties vanuit het midden 

Vanuit het midden begint de structuur of de associatie. Gebruik dikke lijnen voor 

belangrijke zaken, en dunnere lijnen voor afgeleiden hiervan (deze dunne lijnen 

vertegenwoordigen ook de takken buiten het midden en gaan in op details). De lijnen 

die je zet maak je met verschillende kleuren en hoeven niet recht gevormd te zijn. Je 

mag ook gebruik maken van kronkels, pijlen, takken…  Iedere lijn dient in verbinding 

zijn met of het midden of één andere lijn. 

 

Stap 4: Zet tekst op een lijn 

Op de lijnen zelf schrijf je het woord welke de associatie vertegenwoordigt. Hoe 

belangrijker de context met het hoofdonderwerp, hoe groter de letter. Gebruik bij de 

lijnen vanuit het midden eventueel hoofdletters om de belangrijkheid aan te geven. 

Denk eraan dat je slechts 1 woord plaats en niet volledige zinnen! Het gebruik van 

één woord geeft je veel meer vrijheid voor verdere associaties dan wanneer je een 

groepje woorden gebruikt. 

 

Stap 5: Werk met symbolen en (eventueel) tekeningen 

Plaats op de lijn ook een tekening of symbool. Belangrijk is dat jijzelf het symbool 

begrijpt. Het is dus niet nodig dat je geweldig kunt tekenen. Zorgt dat je goed weet 

wat elk symbool betekent. Een symbool kan bijvoorbeeld een tegenstelling, een 

gevolg, extra informatie of ‘bestaat uit’ aanduiden.  

 

Stap 6: Gebruik verschillende kleuren 

Door verschillende kleuren te gebruiken voorkom je dat je Mindmap na een tijdje een 

wirwar van lijnen wordt waarvan je zelf niet meer weet waar ze naar toe wijzen.  

Stap 7: Gebruik je fantasie! 

 

Op de website van Tony Buzan (http://www.tonybuzan.com) kan je ten slotte nog 

een aantal filmpjes en nuttige informatie vinden over hoe je het best start met de 

creatie van jouw Mindmap.  

 

Alvast veel succes! 

 

 

 

http://www.tonybuzan.com/

