
Talen leren met Flashcards 

Volg je een talenstudie of cursus? Of ga je hier binnenkort aan beginnen? 
Gebruik dan flashcards om snel en eenvoudig idioom en grammatica te leren.  

Flashcards zijn kleine kaartjes van dik papier (300 grams), 
waarbij je op de voorkant een woord of definitie schrijft en aan 
de achterkant de betekenis. Het maakt het leren leuker en 
effectiever, omdat je alleen elke dag de kaartjes leert die je 
nog niet kent. Daarnaast leer je al door zelf de flashcards te 
schrijven. 

Je kunt flashcards in verschillende kleuren kopen en 
gebruiken voor Engels, Duits, Spaans, Frans, Fries, Latijn en 
Grieks. Maar ook zijn de flashcards ideaal voor het leren van 
begrippen bij zaakvakken of het onthouden van formules bij 
Wiskunde, Biologie of  NaSk.  

Waarom zou je zelf flashcards schrijven?  

Heel simpel: als je zelf schrijft, leer je sneller en beter.  

Op het moment dat je schrijft, moeten je hersens namelijk meer werk verzetten dan 
tijdens het typen. Je bedenkt niet alleen wat je moet schrijven, maar ook hoe je het 
moet opschrijven: je motoriek wordt aangesproken. Op het moment dat je schrijft, 
ben je al aan het leren. Daarnaast creëer je ook een beeld in je geheugen van het 
kaartje dat je hebt gemaakt: ook dit onthoud je beter dan een getypt verhaal. 

 

Visual Note taking 

We zien ook regelmatig flashcards voorbij komen die ware kunstwerkjes zijn: Instagram staat 
er ook vol mee. Dit is "visual note taking" en het is nog effectiever als het gaat om leren. 
Door de tijd en aandacht die eraan wordt besteed, blijven de begrippen nog sneller en langer 
hangen. Misschien niet de meest effectieve manier om 200 woorden voor Latijn te leren, 
maar het maakt het wel een stuk leuker. 

Kortom: schrijf, teken, versier en wees creatief met flashcards! 
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