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Digital flashcard 
 

Wat is het? 

Een digital flashcard is een memorykaart die digitaal is gemaakt. Je schrijft aan de voorkant van het 
zogenaamde kaartje een vraag, woord of definitie. Aan de achterkant schrijf je het antwoord, 
vertaling of betekenis. Het werkt goed als je daarbij ook een tekening maakt, maar het is geen eis. 
Als je de kaartjes hebt geschreven, worden de flashcards  gesorteerd in drie boxen: 1, 2 en 3. De 
boxen leer je om de 1, 3 of 5 dagen. Daarbij geeft het systeem je elke dag de flashcards die je nog 
niet kent. Dit maakt dat je alleen de kaartjes over houdt waarmee je moeite hebt, de andere kaartjes 
hoef je veel minder vaak te leren.  

Digital flashcards worden gebruikt voor: 

Het goed herinneren van leerinhoud doordat het een ezelsbruggetje is, dat maakt dat je de kennis 
beter kunt onthouden. Een digital flashcard kun je heel eenvoudig maken. Vroeger deed je dat met 
een kaartje op papier (vergelijk het met kaartjes van het spel memory). Tegenwoordig is er een 
digitale variant. Deze digital flashcard kan gedeeld worden met studie- of cursusgenoten. Daarbij 
maakt ieder een deel van zijn digital flashcards en upload ieder zijn deel. De hele groep heeft zo op 
een snelle manier heel veel flashcards.  

De stappen om een digital flashcard te maken zijn:  

• Maak in groepjes, met een paar mensen, vragen die gaan over een deel van het 
cursusmateriaal.  

• Ga in een grotere groep de opgestelde vragen uitwisselen en bespreken.  

• Probeer aan de vragen ook bijzondere plaatjes te hangen, zodat het nog gemakkelijker 
wordt om de content te onthouden.  

De vragen die voor ieder herkenbaar zijn worden ingevoerd in de software, zodat ieder gebruik kan 
maken van deze digital flashcard. Hiervoor is software eFaqt.com, beschikbaar. Ook zijn er al veel 
standaard flashcards beschikbaar via gratis software zoals Quizlet.  

 

https://www.efaqt.com/en/?utm_campaign=elearningindustry.com&utm_source=%2Fstudents-teachers-use-digital-flashcards&utm_medium=link
https://quizlet.com/nl

