
 

De Cornell methode is een slimme manier om stof te bestuderen 
 
Deze methode is al super oud (jaren 50 vorige eeuw) en ontwikkeld door Walter Pauk op 
de Universiteit van Cornell (USA). Het sprak mij heel erg aan, omdat het simpel is. Je 
kunt je aantekeningen maken tijdens lessen, instructies, video’s e.d., maar ook als  je de 
stof uit je leer- en werkboek aan het verwerken bent.  
Een systematische manier om je notities te organiseren.  
 
Deze methode helpt je heel goed bij het voorbereiden op een toets, maar zorgt er ook 
voor dat je de materie zelf beter snapt.  
Je verdeeld een stuk papier in stukken met verschillende eigenschappen. Een groot vak 
voor notities en kleinere vakken voor sleutelwoorden en begrippen en een veld voor 
een korte samenvatting.  
 
Hoofdzaken van bijzaken scheiden 
Door deze methode worden op een slimme manier hoofd- en bijzaken van elkaar 
gescheiden. Belangrijke sleutelwoorden, namen en begrippen komen ordelijk bij elkaar 
te staan. Je leert al doende belangrijke zaken te onderscheiden en krijgt overzicht.  
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Hoe werkt de methode? 
• Verdeel je papier zoals op de tekening in stukken 

 
• Schrijf in het bovenste veld: Onderwerp, vak (leraar of spreker) en de datum  

1. ONDERWERPVELD 
 

• Gebruik het grootste veld voor aantekeningen en / of tekeningetjes  
2. DE KOLOM MET DE NOTITIES  
– Maak zo kort mogelijke notities 
– Gebruik afkortingen 
– Laat ruimte tussen de verschillende aantekeningen en punten (overzichtelijker)  
– Noteer vragen die in je opkomen, dingen die je niet begrijpt  
– Verwacht niet tijdens een les van alles notities te kunnen maken, dat kun je 
niet bijhouden, je hebt altijd nog je boeken  
 

• Na het lezen van boek of volgen van de les vul je de linker kolom, de 
sleutelwoorden kolom in 
3. DE KOLOM MET BELANGRIJKE DINGEN 
– Noteer de sleutelwoorden 
– Noteer de belangrijkste punten kort en krachtig  
– Noteer belangrijke namen, plaatsen e.d.  
– Noteer datums 
– Noteer belangrijke begrippen 
 

• Hierna vul je de onderste rij in:  
4. DE SAMENVATTING 
Je kunt hierin de volgende vraag beantwoorden: Wat zou je iemand vertellen om 
dit onderwerp duidelijk te maken. Hierin gebruik je de sleutelwoorden en 
belangrijkste punten. Doe dit binnen 24 uur nadat je de les hebt gehad, dan zit 
alles nog fris in je hoofd.  
 

Bewaar de aantekeningen in een map, of gebruik een speciaal schrift hiervoor, dan heb 
je alle stof netjes bij elkaar als je er een proefwerk 
    
Een toets maken met de aantekeningen  
Je kunt voor het leren van een toets deze methode gebruiken . Pak je aantekeningen om 
alles nog eens door te nemen en te herhalen. Kijk goed naar de voorbeelden uit de 
rechterkolom, dek deze helft af en kijk of je alle sleutelwoorden snapt en weet waar ze 
op duiden. 
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