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SLIMMER DOOR HET HBO?
MAAK EEN SALTHO!
(studeerattituden- en leerstrategieëntest hoger onderwijs)
Hoe leer jij voor een proefwerk of toets? Flink stampen? Zinnen met een marker geel
maken? De stof uitleggen aan een ander? Een samenvatting maken?
Op het hbo krijg je meer boeken en artikelen te verwerken dan je gewend bent.
Soms kun je op het hbo prima leren op de manier die je gewend bent. Maar soms
leer je beter en sneller als je op een andere manier de boeken in duikt.
Met deze test kun je ontdekken hoe je meestal studeert en welke manieren van
studeren je nog kunt ontwikkelen. Op basis van de uitslag krijg je adviezen over hoe
je effectief kunt studeren.
Er zijn in deze test geen ‘goede’ of ‘foute’ antwoorden! Je kunt de test dus
helemaal eerlijk invullen.

DE UITSLAG VAN DE TEST:
> Is alleen bij jou en je studentbegeleider bekend.
> Heb je nodig tijdens studiebegeleiding, wanneer je daar aan de slag gaat met
‘leren in het hbo’.
> Gebruiken we nooit om je te beoordelen, alleen om je verder te helpen.
> Gebruiken we (met jouw toestemming) voor geanonimiseerd onderzoek. Dat wil
zeggen: in de onderzoeksresultaten kun je niet meer zien van wie welke
testresultaten zijn.

HOE DOE JE DE TEST?
De test bestaat uit 56 uitspraken. Zet achter elke uitspraak hoe sterk de uitspraak op
jou van toepassing is. Je kunt kiezen uit de score 0, 1, 2 of 3.
Dit betekenen de scores:
0

= de uitspraak is helemaal niet op jou van toepassing

1

= de uitspraak is soms of een beetje op jou van toepassing

2

= de uitspraak is regelmatig, of nogal op jou van toepassing

3

= de uitspraak is volledig op jou van toepassing

Neem de tijd om de uitspraken rustig te lezen voordat je een score kiest!
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VUL DIT EERST IN

(anders kun je de testuitslag straks niet gebruiken!)
1. Voornaam

2. Achternaam

3. Studentnummer

4. Geslacht

O Man

O Vrouw

O Anders

5. Hoogste afgeronde vooropleiding is:

O havo
O mbo, namelijk _
O vwo
O propedeuse hbo
O propedeuse universiteit
O anders, namelijk __
5. Ik volg nu de opleiding

6. Ik ben gestart in studiejaar

7. Ik zit in klas

8. Mijn studentbegeleider is

EN DAN NOG EVEN DIT
Graag vragen wij je toestemming om de uitslagen van deze test te gebruiken voor een onderzoek naar leerstrategieën
van studenten in het hbo.
We zullen je gegevens altijd anoniem verwerken. Dat wil zeggen: onderzoeksresultaten zijn nooit naar jou of andere
studenten te herleiden. Geef hier aan of we je testuitslag mogen gebruiken:

O Ja, ik vind het prima dat mijn testresultaten anoniem worden gebruikt voor onderzoek.
O Nee, ik wil niet dat mijn testresultaten worden gebruikt voor onderzoek.
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0

helemaal niet op
mij van toepassing

1

soms of een beetje op
mij van toepassing

2

Regelmatig of nogal op
mij van toepassing

3

volledig op
mij van toepassing

A

Gewoonlijk plan ik mijn schoolwerk van tevoren.

B

Wanneer ik uit een boek leer, ben ik vooral bezig met letterlijk uit mijn hoofd leren van bijvoorbeeld
rijtjes, definities of namen.

C

Als ik leer, probeer ik eerst de hoofdlijnen op het spoor te komen. De details komen later.

D

Als ik leer uit een boek of artikel, zoek ik óók naar antwoorden op mijn eigen vragen over het onderwerp.

E

Bij nieuwe begrippen die ik leer, probeer ik voorbeelden te bedenken.

F

De opdrachten die ik als huiswerk op krijg, kan ik goed aan.

G

Ik weet zelf heel goed hoe ik voor een toets moet leren.

H

Ik studeer het best op het laatste moment.

I

Ik lees liever een samenvatting dan de originele tekst

J

Ik vind het moeilijk om te bedenken hoe ik precies moet leren uit een boek.

A

Ik houd mij meestal aan mijn eigen planning.

B

Ik bestudeer een boek of artikel door regel voor regel te lezen, terwijl ik onderstreep en herhaal.

C

Vóór ik een boek, een tekst of een hoofdstuk goed ga lezen, probeer ik eerst uit te vinden waar het
ongeveer over zal gaan.

D

Tijdens het leren kom ik op allerlei ideeën.

E

Bij het leren van theorie probeer ik toepassingen te bedenken.

F

Een moeilijke opdracht vind ik een uitdaging.

G

Als een opdracht niet duidelijk is, ga ik uitzoeken wat precies de bedoeling is.

H

Als ik een planning maak dan pas ik deze meestal weer aan omdat ik me er niet aan heb kunnen houden.

I

Ik kan me er moeilijk toe zetten om een les voor te bereiden of huiswerk te maken
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0
helemaal niet op
mij van toepassing

1
soms of een beetje op
mij van toepassing

2
regelmatig of nogal op
mij van toepassing

3
volledig op
mij van toepassing

A

Ik ben graag ruim op tijd met het inleveren van mijn werk.

B

Wanneer ik uit een boek of artikel leer, ga ik er vanuit dat het klopt wat er staat en heb ik er geen
mening over.

C

Tijdens het leren denk ik na over wat hoofd- en bijzaken zijn.

D

Ik zoek graag nog naar andere verklaringen, dan de verklaringen die een studieboek of de docent geeft.

E

Bij een nieuw onderwerp in de leerstof, probeer ik me voor te stellen waar en hoe ik dat ‘in het echt’
kan tegenkomen.

F

Opdrachten waarbij je zelf een onderwerp mag kiezen, vind ik het fijnst.

G

Mijn manier van leren stem ik af op het soort vragen dat ik op een toets verwacht.

H

Door andere bezigheden kom ik buiten de lessen weinig aan leren toe.

I

Tijdens het studeren dwalen mijn gedachten vaak af.

A

Ik heb een plek om te studeren waar ik mij goed kan concentreren.

B

Wanneer ik iets niet begrijp, leer ik het gewoon uit mijn hoofd.

C

Voor ik uit een boek ga leren, kijk ik eerst naar de inhoudsopgave en de indeling.

D

Ik zoek graag naar de achterliggende boodschap van een tekst en probeer die dan aan mezelf uit te
leggen.

E

Ik wil graag aan de slag met de dingen die ik geleerd heb uit een boek.

F

Ik leer graag van, en met, anderen.

G

Voor ik aan een toets begin, weet ik meestal wel of ik het ga halen of niet.
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0
helemaal niet op
mij van toepassing

1
soms of een beetje op
mij van toepassing

2
regelmatig of nogal op
mij van toepassing

3
volledig op
mij van toepassing

A

Vlak voor, of vlak na elke les lees ik de stof die daar bij hoort.

B

Als ik de kans krijg, bestudeer ik alleen de samenvatting van een boek.

C

Als ik leer, blader ik nogal eens door het boek, om te kijken hoe dingen samenhangen of verschillen.

D

Wanneer ik tijdens het leren op iets stuit dat tegenstrijdig lijkt, probeer ik dat voor mezelf op te lossen
of te verklaren.

E

Ik koppel de leerstof graag aan mijn eigen ervaringen.

F

Ik voel me over het algemeen thuis in een groep of een klas.

G

Woorden en begrippen die ik tijdens het leren tegenkom en die voor mij onbekend zijn, zoek ik op.

A

Ik neem mijn boeken altijd mee naar de lessen.

B

Ik wil graag dat de docent precies aangeeft wat belangrijk is om te onthouden voor de toets.

C

Ik maak schematische overzichten van de belangrijkste onderdelen van de stof.

D

Ik vraag mij nogal eens af of ik het eens ben met de beweringen in de leerstof.

E

Wanneer ik iets niet meteen snap, ga ik het even uittekenen.

F

Samenwerken vind ik prettig.

G

Wanneer ik tijdens het studeren iets niet begrijp, bedenk ik een vraag die ik daarover ga stellen.
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0
helemaal niet op
mij van toepassing

1
soms of een beetje op
mij van toepassing

2
regelmatig of nogal op
mij van toepassing

3
volledig op
mij van toepassing

A

In de loop van een aantal weken herhaal ik de leerstof regelmatig en met tussenpozen.

B

Als ik in een tekst woorden tegenkom die ik niet begrijp, dan lees ik gewoon verder en besteed geen
tijd aan opzoeken.

C

Tijdens het leren, probeer ik in gedachten regelmatig de stof in eigen woorden samen te vatten.

D

Als ik studeer, leg ik de stof in mijn eigen woorden aan mezelf, of een ander, uit.

E

Ik denk bij het studeren graag na over de vraag, of het nuttig of bruikbaar is wat in het boek staat.

F

Ik discussieer graag over wat ik in een boek heb gelezen of wat ik tijdens het college of een les heb
gehoord.

G

Wanneer ik een toets of tentamen niet haal, weet ik meestal wel waar dat aan ligt en hoe ik het een
volgende keer anders ga aanpakken.

HIER EINDIGT DE TEST.
BEREKEN NU OP DE VOLGENDE PAGINA JE SCORE.

SALTHO | Slimmer door het hbo

9

SALTHO | Slimmer door het hbo

10

BEREKEN JE SCORE

Bereken je scores zoals in onderstaande tabel is beschreven.
Noteer hier de
uitkomsten

Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een A
Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een H (dit zijn er 3 )

GECONCENTREERD, PLICHTSGETROUW, PLANMATIG EN GESPREID

Trek bovenstaande scores van elkaar af (scores A min H). Dit is je score voor
‘Geconcentreerd, plichtsgetrouw, planmatig en gespreid studeren’

REPRODUCTIEGERICHT LEREN
Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een B
STRUCTUREREN

Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een C

BETEKENISGERICHT LEREN

Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een D

CONCRETISEREN

Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een E
Tel de uitkomsten bij ‘Structureren’, ‘Betekenisgericht leren’ en ‘Concretiseren’ op.
Dit is je totaalscore op ‘Diep leren’

DIEP LEREN

Deel de uitkomst van het item hierboven door 3 (afronden op heel getal). Dit is je
score op ‘Diep leren’

INTRINSIEKE MOTIVATIE

Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een F

ATTRIBUTIE/LOCUS OF CONTROL
Tel de scores op die je hebt gegeven bij uitspraken met een G
Teken nu op de volgende bladzijde je studeerprofiel.

SALTHO | Slimmer door het hbo

11

TEKEN JE STUDEERPROFIEL
De scores op de vorige bladzijde zijn gemakkelijker te lezen als je ze in een staafdiagram zet.
Zo’n diagram maak je als volgt:
Teken in het onderstaande diagram een lijn die begint bij 1 en die eindigt in het vakje dat overeenkomt met het
aantal punten dat je hebt gescoord. Dus hoe meer punten, hoe langer de streep. Doe dit voor elke score die op
de vorige bladzijde donker gemarkeerd is.

VOORBEELD
Stel dat je veertien punten hebt gescoord bij ‘Structureren’, dan teken je dat als volgt:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

A. Geconcentreerd,
plichtsgetrouw, planmatig
en gespreid studeren
B. Reproductiegericht leren
C. Structureren
D. Betekenisgericht leren
E. Concretiseren
Diep leren
F. Intrinsieke motivatie
G. Attributie / locus
of control

MAAK HIER JE EIGEN PROFIEL
1

2

3

4

A. Geconcentreerd,
plichtsgetrouw, planmatig
en gespreid studeren
B. Reproductiegericht leren
C. Structureren
D. Betekenisgericht leren
E. Concretiseren
Diep leren
F. Intrinsieke motivatie
G. Attributie / locus
of control

Maak een foto van je profiel. Die heb je later nodig! Lever dit boekje ingevuld in bij je studentbegeleider.
© 2017 Jeanine Baltzer, Marc Veen. Hogeschool van Amsterdam. Voor meer informatie: j.e.baltzer@hva.nl ; m.j.m.veen@hva.nl.
Versie 3, december 2020.
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