
 

Topo leer tips 

- Leer niet alles in één dag. Je krijgt je topografie meestal twee weken van te voren mee. 
Verdeel het aantal plaatsen over de dagen. 

- Iedere dag herhaal je wat je de dagen ervoor hebt geleerd. 
- De laatste dag kun dan je alles herhalen. 
- Veel te leren? Verdeel het gebied in noord, zuid, oost en west en steeds kleiner (naar 

provincies of departementen, naar noord, zuid, oost, west). 
- Vul op een blanco kaart alle plaatsen in met de beginletters van deze plaatsen. 
- Het voordeel hiervan is dat je niet de cijfers en letters onthoudt maar de beginletters van de 

namen. Natuurlijk moet je dan ook nog met een blanco kaart oefenen. 
- Leer niet in de volgorde van het opgavenblaadje maar in volgorde van plaatsen (die 

bijvoorbeeld naast elkaar of onder elkaar liggen) 
- Laat iemand je overhoren!!!! 

 
Nog een manier:  

- Zet een streepje bij de plaatsen/gebieden/wateren die je al wel kent. 
- Die je nog niet kent, schrijf je onder elkaar op een blaadje. 
- Neem de eerste 5 die je hebt opgeschreven. 
- Neem de eerste letters van een plukje plaatsnamen als ezelsbruggetje. 
- Zet op een oefenkaart de letters erbij van de plaatsnamen. 
- Begin met de eerste. Kijk goed naar deze plek op de kaart. 
- Stel jezelf er vragen over. 

* Waar op de kaart ligt de plaats, rivier, … 
* Zuid, noord, oost, west 
* Bij een stad 
* Waarlangs loopt de rivier 
* Heeft de rivier een gekke loop? 

- Doe je ogen dicht en probeer de plaats in gedachten voor je te zien. 
- Doe je ogen dicht en zie de kaart (aan de binnenkant van je ogen) weer voor je. 
- Oefen nu met de lege kaart of je ze weet. 
- Degene die je niet wist even extra oefenen. 
- Hierna door met de volgende 5 plaatsen. 

 
Succes met leren! Online heb je ook veel oefensites die je kan oefenen en je kan topo op school ook 
oefenen via mijnklas.  
Let op! Leer niet het nummertje bij de kaart, want deze zijn op de toets anders!! 
 
Zet ‘m op! 
 


