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Welkom 
Je hebt alvast een mooie start gemaakt voor blok 4, namelijk deze training volgen!! 

Uit veel onderzoeken naar studiesucces blijkt namelijk dat het goed kunnen plannen van 

studieactiviteiten erg belangrijk is voor het succesvol doorlopen van een opleiding. En dat dit best wel 

lastig kan zijn is ook voor velen herkenbaar. Om studenten te helpen bij het verbeteren van hun 

planningsvaardigheid is deze training ‘Hoe plan ik mijn studie?’ ontwikkeld door de IWP Begeleid Leren 

van de Hanzehogeschool, in samenwerking met Hanze Student Support.  

 

Inhoud 
De training bestaat uit 5 tot 6 bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten werken we met veel oefeningen 

en in kleine groepen. In dit werkboek vind je per bijeenkomst de opdrachten en (invul) oefeningen. De 

theorie/achtergrond bij de hieronder genoemde bijeenkomsten is deels ingevoegd in dit werkboek en 

kun je ook terugvinden in de powerpoints die gebruikt worden tijdens de bijeenkomsten. 

Dit zijn de onderwerpen: 

Bijeenkomst 1: Prospectief geheugen, time management en Braindump 

Bijeenkomst 2: Taken opdelen en deadline halen 

Bijeenkomst 3: Gebruik agenda en geheugensteun 

Bijeenkomst 4: To-do lijst  

Bijeenkomst 5: Agendaroutine 

Bijeenkomst 6: Afronding 

 

We wensen je veel succes! 
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Oefeningen bijeenkomst 1 

 

A) Kennismaking 
 

Mijn medecursusgenoten en docent(en): (gebruik je ezelsbruggetjes?)   

 

 

 

 

 

 

B) Cognitieve vaardigheden 
 

Cognitieve vaardigheden 

zijn denkvaardigheden zoals plannen, concentreren, onthouden en problemen 

oplossen. 

Cognitieve problemen variëren van persoon tot persoon, in deze cursus besteden we aandacht aan 

zowel vaardigheden als strategieën voor: 

1. Het onthouden van dingen die je in de toekomst moet doen. 

2. Het gebruik van een agenda 

3. Het gebruik van een to-do-list 

4. Het halen van een deadline 

5. Het opdelen  van een taak 

6. Het gebruikmaken van (agenda)routine 
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Oefening B.1: Bespreking huidige situatie en leerdoelen voor de cursus 

1) Wat zijn een of twee problemen met cognitie of denken waar je het meest last van hebt tijdens je 
opleiding?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

2) Wat is de uitkomst van de vragenlijst? Aan welke vaardigheden en strategieën wil jij het eerst 
aandacht besteden? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

3) Welke invloed hebben jouw cognitieve problemen op het volgen van je opleiding?  
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4) Op welke andere belangrijke aspecten in je leven hebben deze problemen invloed? 
______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5) Benoem een of twee belangrijke leerdoelen voor jezelf. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6) Benoem je sterke kanten en welke strategieën je al gebruikt. 
_______________________________       

_______________________________       
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_______________________________       

_______________________________       

_______________________________       

 

7) Wat wil je nog ontwikkelen en wat zou jou daarbij kunnen helpen? 
_______________________________       

_______________________________       

_______________________________       

_______________________________       

_______________________________       

 

C) Prospectief Geheugen 
 

Informatie 

Soms is het moeilijk dingen te onthouden die in de toekomst aan de orde gaan komen. Denk 

bijvoorbeeld aan het onthouden van een gewijzigde afspraak met jouw werkgroep, een bezoek aan de 

dokter aanstaande dinsdag, dat je nog op een email moeten reageren van een docent, dat je broer jarig 

is aan het eind van de maand of dat je jouw huisgenoot hebt beloofd hem volgende week te helpen bij 

het leren voor zijn theorie-examen voor zijn rijbewijs. 

De technische term die hiervoor gebruikt wordt is prospectief geheugen, maar we kunnen het ook 

toekomstgeheugen noemen.  

Het prospectief geheugen 

is het vermogen om dingen te onthouden die je in de toekomst moet doen. 

Prospectief geheugen is, met andere woorden, het vermogen om te onthouden dat je een bepaalde 

taak/actie nog uit moet voeren. Om het prospectief geheugen te verbeteren kun je verschillende 

vaardigheden trainen en strategieën gebruiken.  

Afhankelijk van de problemen die jij ondervindt bij het onthouden wat je op een later tijdstip moet doen 

helpt het gebruiken van een agenda, het regelmatig bekijken van een agenda, het gebruiken van 

geheugensteun, timemanagement, taakmanagement - taken opdelen en taakmanagement - to-do-

lijsten. 

Nut 

Een beter gebruik van strategieën voor het prospectief geheugen zorgt ervoor dat je als student goed 

anticipeert en op tijd denkt aan afspraken. Je zult minder stress ervaren en niet ‘overvallen worden’ door 

taken en activiteiten. 
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Oefening C.1: Huidige situatie 

1) Hoe zorg je op dit moment dat je dingen onthoudt die je in de toekomst moet doen? 

_________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2) Welke hulpmiddelen gebruik je daarbij?  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) Waar bewaar jij deze hulpmiddelen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) Hoe vaak gebruik je deze hulpmiddelen? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

5) Hoe onthoud jij zaken als je geen agenda bij de hand hebt en de batterij van jouw mobiel leeg is? 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

6) Hoe onthoud jij wat het belangrijkste is om aandacht aan te besteden? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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7) In onderstaand schema zie je in de linker kolom uitspraken van studenten, lees deze allemaal door 
van boven naar beneden en vink aan welke je herkent.  

 

 

 
Herken je dit in de 
praktijk? 
Uitspraak van de student: 
 

Reden Welke vaardigheden  
of strategieën kunnen helpen 

Ik zeg “ik doe het later wel” 
en vergeet het vervolgens. 

Ik noteer niet wat ik 
moet doen. 

Agenda gebruiken 

Ik vergeet spullen mee te 
nemen voor een vak. 

Ik bedenk te laat wat 
ik nodig heb. 

Geheugensteun  gebruiken 

Zonder mobiel of agenda 
kan ik niets onthouden. 

Ik train mijn 
kortetermijngeheugen 
niet. 
Ik gebruik geen 
geheugensteun. 

Geheugensteun  gebruiken 

Ik vergeet waar ik aan 
moet denken omdat het 
niet belangrijk lijkt. 

Ik onderken niet goed 
wat belangrijk is, waar 
ik mijn tijd aan moet 
besteden. 
Ik ben het overzicht 
kwijt. 

Timemanagement 

Ik vergeet hoe ik het 
huiswerk moet doen. Ik 
weet niet hoe ik het aan 
moet pakken. 

Ik noteer wat ik moet 
doen, maar vergeet 
dat een taak bestaat 
uit vele onderdelen. 

Taakmanagement; taken opdelen 

Ik moet aan te veel dingen 
denken en weet niet 
waarmee ik moet 
beginnen. 

Ik heb teveel zaken 
aan mijn hoofd en ben 
het overzicht kwijt. 

Taakmanagement; to-do-lijsten 

Ik vergeet 
huiswerkopdrachten. Ik 
noteer wat ik moet doen 
maar kijk er vervolgens niet 
meer naar. 

Ik kijk onregelmatig in 
mijn agenda. 

Plannen; agenda routine 

Ik schat de tijd die het mij 
kost om aan taken te 
werken verkeerd in. 
 

Ik onderken 
onvoldoende dat 
taken vaak groter zijn 
en uit deeltaken 
bestaan. 

Taakmanagement; taken opdelen 

 
 

8) In kolom 2 staan de achterliggende redenen. In kolom 3 de onderwerpen van cursus, welke 
onderwerpen zijn voor jou het belangrijkste? 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

9) Kijk nog eens terug naar je leerdoelen (B5). Wil je iets aanvullen waar je aandacht aan wilt besteden? 
 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

D) Timemanagement 

 

Informatie 
Het aantal verschillende taken dat je op een dag moet doen is vaak meer dan tien.  Het is goed mogelijk 

dat je daardoor druk ervaart, het overzicht kwijt bent en niet weet waar je mee moet beginnen. 

Timemanagement 

is het vermogen om in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je dit kunt indelen en 

hoe je je kunt houden aan tijdslimieten en deadlines.  

Timemanagement is aan de orde wanneer je een inschatting maakt van de hoeveelheid tijd die je nodig 

hebt, of beschikbaar hebt, om aan een taak te werken, terwijl je tegelijkertijd genoeg tijd overhoudt voor 

andere taken. 

Als student heb je vaak meer aan je hoofd dan alleen je studie, je hebt meerdere verplichtingen, denk 

aan het (zelfstandig) wonen, je bijbaan en sociale verplichtingen. Al deze taken moeten op enig moment 

gedaan worden en gedaan zijn. De tijd is beperkt, dus zal je keuzes moeten maken waar je tijd aan 

besteedt. ‘Tijd is prioriteit’ is een belangrijke uitspraak in dit verband. Agendagebruik is de belangrijkste 

strategie voor timemanagement. 

Studenten die problemen hebben met Timemanagement vinden het lastig om in te schatten hoeveel tijd 

ze beschikbaar hebben en hoe lang bepaalde taken duren. 

Nut  

Bij timemanagement is het bijhouden van je agenda essentieel. Wanneer je tentamens, projectwerk en 

andere opdrachten voor een lesperiode goed noteert, houd je een overzicht in jouw agenda van hoe je 

dagen, weken en maanden eruitzien. Door bewust bepaalde taken prioriteit te geven werk je effectiever 

aan je opleiding.  Naast schoolwerk noteer je ook andere werkzaamheden voor je (bij-) baan en de tijd 

die je besteedt aan je hobby en sociale contacten.  

 

  



9 
 

Oefening D.1 Huidige situatie 

 

1) Op welke manier doe jij aan timemanagement? 

_______________________________________________________________________ 

 

2) Hoe denk je dat een dergelijke benadering (timemanagement) je kan helpen om effectiever te 

studeren?  

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Hoe kan ‘timemanagement’ je helpen bij jouw leerdoel? 

_________________________________________________________________________________ 

 

Informatie 

Matrix urgentie en belangrijkheid 

Gedurende een week/ maand/ semester zijn er veel taken die je moet uitvoeren om succesvol te zijn. 

Sommige taken zijn belangrijk, sommige urgent, sommige allebei en sommige allebei niet. Wat wordt er 

bedoeld met deze begrippen? 

Belangrijke taken 

zijn taken die van cruciaal belang zijn om jouw doel te bereiken. 

Urgente taken 

zijn dringende taken die snel moeten gebeuren, er zit tijdsdruk achter.  

Hieronder zie je een matrix die illustreert wanneer deze termen gebruikt worden.  

Figuur 1: Urgentie en Belang-Matrix 

 
 
 

Belangrijker 
 
 

 
 

Kwadrant 
1. 

Cruciale activiteiten 
 

 
 

Kwadrant 
2. 

Belangrijke doelen 
 

 

 
Minder 
belangrijk 
 

 
 

Kwadrant 
3. 

Onderbrekingen 
 

 

 
 

Kwadrant 
4. 

Afleidingen 
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Urgent 

 

Minder urgent 

 

Nut 

Deze matrix kun je gebruiken als strategie om bepaalde taken in te plannen. De matrix kan ook gebruikt 

worden om meer inzicht te krijgen in je timemanagement, door het achteraf in te vullen.  

 

Huidige situatie vervolg:  

 

4) In welk kwadrant denk jij dat de meeste activiteiten die jij uitvoert thuishoren? Waarom denk je dat? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Demonstratie 

Hier zijn enkele voorbeelden van taken voor ieder kwadrant van de ‘Urgentie en Belang-Matrix’. 

Het is realistisch dat je tijd gevuld is met verschillende taken die van elkaar verschillen in de mate van 

urgentie en belangrijkheid. Het streven is niet om alle activiteiten in het eerste kwadrant te plaatsen. 

Maar het is wel belangrijk dat je voldoende tijd steekt in zaken die voor jou op de lange termijn 

belangrijk zijn; je persoonlijke doelen, zoals het behalen van je opleiding. 

TIP 

Ontspanning is belangrijk naast inspanning. Je kunt niet continue geconcentreerd met de studie bezig 

zijn. Het helpt als je ook je ontspanning inplant. Zeker als je een student bent die heel veel tijd aan de 

studie besteedt en denkt nooit klaar te zijn. En houd ruimte in je agenda voor onverwachte zaken 

(wasmachine kapot, hond naar de dierenarts of een vriend helpen verhuizen). 
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Belangrijker 

1. 
Cruciale activiteiten 
 
 
Voorbeelden 
Taken met een deadline, 
crisissituaties, onmiddellijke 
problemen oplossen 
 

2. 
Belangrijke doelen 
 
 
Voorbeelden 
Problemen voorkomen, lange 
termijn projecten/ opdrachten, 
carrièreplanning, planning van je 
schoolloopbaan 
 
 

 
 
 
 
 
Minder belangrijk 

3.  
Onderbrekingen 
 
 
Voorbeelden 
Telefoontjes, mailtjes, 
vergaderingen, bepaalde dringende 
zaken 
 
 

4. 
Afleidingen 
 
 
Voorbeelden 
Tijd verdoen, chatten, surfen op 
het net, lummelen enzovoort 
 

  
Urgent 

 

 
Minder urgent 
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Oefening D.2 Matrix urgentie en belangrijkheid 
 

Probeer de onderstaande situaties onder te brengen in een van de kwadranten van de matrix. Vul het 

kwadrantnummer in voor de activiteit.  

  De Facebookpagina van je vriend lezen om te zien hoe zijn vakantie geweest is. 

  Aan een langdurig onderzoeksproject beginnen dat over twee maanden afgerond moet zijn. 

  Je moeder terugbellen om haar te laten weten dat je een uur later komt voor het avondeten. 

  Afronden van het thuisexamen dat ingeleverd moet worden over maximaal een uur. 

  Sinterklaascadeaus kopen voor je familie (het is oktober). 

  Reageren op de dagelijkse mails van collega’s. 

  Je bureau opruimen. 
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Oefening D.3: mijn matrix:  
 

Schrijf hieronder alle activiteiten op die je gisteren (of een andere doordeweekse dag) hebt gedaan. 

Beschrijf zowel grote als kleinere taken en activiteiten die met de opleiding, je werk, hobby en privé te 

maken hebben. 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

 

 

 

 

 

Plaats deze activiteiten in het juiste kwadrant in de lege matrix hieronder/op de volgende bladzijde.  
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Matrix urgentie en belangrijkheid II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Wat valt je op aan de ingevulde matrix? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Waar staan de activiteiten die betrekking hebben op je studie? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Belangrijker 

1. 
Cruciale activiteiten 
 
 
 

2. 
Belangrijke doelen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Minder belangrijk 

3.  
Onderbrekingen 
 
 
 
 

4. 
Afleidingen 
 
 
 

  
Urgent 

 

 
Minder urgent 
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E: De Braindump 

Informatie 

Een braindump is zo logisch als je het maar kunt bedenken. Je dumpt namelijk gewoon “even” je hele 
brein op papier. Er is niet veel voor nodig: een paar vellen papier en een pen… En schrijf alles wat in je 
opkomt op dat papier. Je zult merken dat de eerste twee, drie, misschien wel vier, taken even duren. 
Maar als je lijstje eenmaal op gang is, ga je vast ineens hard. Als het eenmaal stroomt, dan stroomt het. 

Filter absoluut niet!  
Dingen dubbel? Prima. 
Niet zeker of je dit wel écht gaat doen? Ook opschrijven. 
Iemand anders gaat de uitvoering doen? Opschrijven, delegeren kan later. 

Een braindump is uiteindelijk vooral je gedachten uit je hoofd, op een kladblaadje plaatsen. Gewoon 
simpelweg alles wat je kunt bedenken in de lijst “moet nog gedaan worden”, even op dat papier zetten.  

Wanneer je gaat filteren, ga je namelijk alsnog dingen missen. Van “Dit had ik vast al opgeschreven”, tot 
“Ja, hier heb ik nog geen tijd voor” en natuurlijk “Hier heb ik eigenlijk niet zo’n zin in…”.Hier zijn twee 
problemen: ten eerste kan het er voor zorgen dat je er tóch aan blijft denken, ook al heb je even geen 
tijd of zin er voor. En ten tweede mis je misschien een connectie. 

Zoals ik net al zei: als het eenmaal loopt, dan loopt het. En dat komt voor een groot deel omdat je 
verbindingen legt. Tussen verschillende zaken en taken. Van ‘nieuw fietslampje kopen’, kom je uit bij 
‘bier voor etentje straks’, en denk je aan dat ‘project afmaken voor de herkansing met die vriend van het 
etentje’… 
 

Bovenstaande is grotendeels overgenomen van de website: https://strategischlui.nl/braindump/# 

 

  

https://strategischlui.nl/braindump/
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Oefening E.1: mijn Braindump  
 

Nadat je teruggekeken hebt met de matrix, kijken we nu dus vooruit: wat heb je de aankomende tijd te 

doen? Kies een natuurlijk moment als eind van de periode waarover je nadenkt, bijvoorbeeld: tot de 

zomervakantie. 

Welke zaken, doelen, taken, vrije tijd, werk, school wil/moet/kan/gaat tijd naartoe? Klein, groot, 

belangrijk, leuk, sleur, kort, lang…alles wat je maar in je hoofd hebt, noteer je! 

Je kunt willekeurig hieronder schrijven, je kunt ook een digitaal hulpmiddel gebruiken! 

  

 

Oefening D.3: 

mijn matrix:  

 

Oefening D.3: 

mijn matrix:  
 

 

 

 

 

Oefening D.3: 

mijn matrix:  

 

Oefening D.3: 

mijn matrix:  
 

 

Oefening D.3: 

mijn matrix:  

 

Oefening D.3: 

mijn matrix:  
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F: Voor Thuis:  

 

Svp: vóór bijeenkomst 2 uit te voeren:  

1) Houd van één dag bij hoe je jouw tijd besteed hebt: noteer alle activiteiten, invulblad vind je 

hieronder en verspreid ze nog eens over de matrix (ook bijgevoegd), zie je al verandering?  

 

2) Denk ook eens na over manieren waarop je meer tijd kunt besteden aan kwadrant 2 activiteiten. 

 
3) Vul je braindump aan: je komt vast aankomende week van alles tegen waarbij je denkt: “oh ja, dat 

moet ook nog even…”: noteer het!  

 

4) Neem voor de volgende keer mee (of heb digitaal beschikbaar) 

a. Overzicht van belangrijke afspraken, deadlines (tentamenplanning) en opdrachten  

b. De studiehandleidingen van de vakken waar je mee bezig bent 
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Thuisoefening Matrix urgentie en belangrijkheid 

Schrijf alle activiteiten die je gisteren (of een andere doordeweekse dag) gedaan hebt op.  

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

Plaats deze activiteiten in het juiste kwadrant in de lege matrix hieronder. 

Belangrijk 1. Cruciale activiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Belangrijke doelen 

Minder belangrijk 3. Onderbrekingen 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Afleidingen 

 Urgent 
 

Minder urgent 
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Oefeningen bijeenkomst 2 

A: Terugblik 
Braindump, Matrix  

Wat heb je van de vorige sessie onthouden, welke voorbeelden zijn je bijgebleven en was het voor jou 

nuttig om hierbij stil te staan? 

Bespreek de thuisoefening. Hoe is deze verlopen? Bespreek, wanneer je de thuisoefening niet hebt 

gedaan, wat de reden daarvan was. 

B: Taakmanagement; taken opdelen 
 

Informatie 

In je agenda staan meerdere taken voor je opleiding opgeschreven. Bijvoorbeeld: verslag maken voor vak 

X, toets leren voor vak Y of presentatie voorbereiden voor vak Z. Een taak kan zo groot zijn dat je niet 

weet waar je moet beginnen, je bent het overzicht kwijt. Zeker als je deze taken binnen een paar weken 

allemaal goed moet uitvoeren. Een vaardigheid om juist dat overzicht weer te krijgen en duidelijk te 

weten waar je mee kunt starten is taakmanagement.  

Taakmanagement helpt je een effectievere student te worden. Er zijn twee belangrijke manieren om aan 

taakmanagement te doen: taken opdelen (deze sessie) en het maken en gebruiken van to-do-lijsten.  

 

Taken opdelen 

is het opdelen van grotere opdrachten in kleinere onderdelen 

Nut 

Het opdelen van grote opdrachten vermindert bij veel studenten gevoelens van angst en stress. Dit komt 

omdat je iets dat van overweldigende omvang lijkt werkbaar maakt door het in kleinere stappen op te 

splitsen. Het wordt makkelijker ermee te beginnen, je verlaagt een psychologische drempel. 

 

Oefening B.1: Huidige situatie 

 

1) Splits jij vaker grote opdrachten op in kleinere taken? Zo ja, geef een voorbeeld. Zo nee, waarmee/hoe 

begin je dan? 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2) Hoe kan ‘taken opdelen’ je helpen bij jouw leerdoel? 

_________________________________________________________________________________ 
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Oefening B.2: Demonstratie 

Stel dat je over twee weken een presentatie moet geven van een half uur over één van de onderstaande 

onderwerpen: 

o De verkiezingen in de VS in 2020 

o Het Europees parlement 

o De eerste wereldoorlog in België 

Dit is een grotere opdracht. Werk hieronder uit hoe je deze opdracht kunt opdelen in kleinere 

onderdelen en schrijf deze onderdelen op. 

Grote opdracht:            

Kleine onderdelen: 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

 

 

TIPS 

o Gebruik werkwoorden bij het beschrijven van taken en beschrijf de taak zo concreet mogelijk. 

Bijvoorbeeld: ‘Lezen hoofdstuk 2’; ‘Opdracht maken pagina 34’.  

 
o Gebruik toetscriteria van een vak uit de syllabus of de indeling van een verslag om een taak op te 

splitsen. Bij een verslag komen bijvoorbeeld altijd een aantal vaste onderdelen aan de orde: 

‘Schrijven inleiding’; ‘Literatuur opzoeken’; ‘Vraagstelling beschrijven’. 

   
o Je kunt in feite iedere taak in veel kleinere onderdelen opsplitsen. Als je niet weet hoe ‘klein’ het 

onderdeel moet zijn, houd je dan aan taken van een bepaalde tijdseenheid, bijvoorbeeld taken 

van een uur of een half uur, wat jij fijn vindt om te in te werken. 
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Oefening B.3: Een grote opdracht opdelen in kleinere onderdelen 

Pak één van je studiehandleidingen voor een vak waar je op dit moment aan werkt. Stond deze 

taak/opdracht ook in jouw braindump?  

Bedenk en beschrijf hoe je deze kunt opdelen in kleinere onderdelen. Zie de tips hierboven! 

Mijn Grote Opdracht:            

Kleinere onderdelen: 

 

 Kleine onderdelen Geschatte tijd 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7 
 

  

 

De kleine onderdelen die je nu uitgewerkt hebt, kun je die plaatsen in de Eisenhouwer matrix? In welk 

kwadrant van de matrix vallen ze?   
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C: Plannen; een deadline halen  
 

Informatie 

Een deadline halen 

is het je houden aan een tijdslimiet- een uiterste datum- waarop bepaalde 

werkzaamheden of een proces moet zijn afgerond. 

Bijna alle activiteiten die je binnen het onderwijs doet worden getoetst op een vooraf aangegeven 

moment. Je moet vaak binnen 10 weken een vak afronden door een verslag in te leveren, een multiple 

choice toets te maken of een presentatie te geven. Een deadline halen levert gewoonlijk enige stress op, 

maar het kan extra stress opleveren wanneer je te maken hebt met een (te) korte voorbereidingstijd, 

met meerdere deadlines en wanneer je geen overzicht hebt over wat je moet doen. Goed plannen is 

daarom de belangrijkste vaardigheid 

Sommige studenten denken dat ze het best presteren onder grote druk, pas vlak voor de deadline 

kunnen ze goed geconcentreerd werken. Uit onderzoeken blijkt echter dat deze manier van doen veel 

extra energie kost (na de deadline zijn mensen extreem moe) en dat de resultaten minder zijn dan 

wanneer er beter gepland wordt en eerder gestart met de leeractiviteiten.  

Nut 

Je haalt een deadline zonder of met minder stress. Je houdt overzicht en je verdeelt je energie beter.  

 

Om een deadline te halen is er een aantal stappen die je kunt nemen:  

• Definieer het doel of de deadline in meetbare, concrete termen. 

• Brainstorm over de stappen die nodig zijn om het doel of de deadline te halen. Het kan behulpzaam 

zijn om te beginnen bij het doel en terug te redeneren (dit hebben we bij onderdeel B van deze les 

gedaan). 

• Zorg ervoor nu ook voor dat alle stappen in de juiste volgorde staan. Zoek vervolgens uit wanneer 

elke stap gedaan moet zijn om je doel of je deadline te kunnen halen. 

• Plan tijd in je agenda in om de stappen te voltooien. Geef jezelf een beetje meer tijd dan die je denkt 

nodig te hebben om elke stap te doen. Urgente zaken kunnen er tussendoor komen en je planning 

overhoopgooien. Door jezelf wat extra tijd te gunnen hoeft dat niet direct een probleem te zijn. 

• Evalueer de tijdslijn bij elke stap om te kijken of hij echt realistisch is. Misschien moet je een nieuwe 

volgorde aanbrengen in de stappen of een aantal stappen onderweg toevoegen.  
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Oefening C.1. Huidige situatie 

 

1) Heb jij afgelopen half jaar deadlines gehaald?  

Zo ja, hoe is jou dat gelukt? 

__________________________________________________________________________________ 

Zo nee, waar lag dat aan volgens jou?  

______________________________________________________________________________ 

 
2) Heb je er last van dat je dingen niet gedaan krijgt? 

_______________________________________________________________________________ 

3) Hoe kan ‘plannen; een deadline halen’ je helpen bij je leerdoel? 

______________________________________________________________________________ 

 

Oefening C.2. Demonstratie 

Met je trainer bespreek je de rangorde en het tijdschema voor het volgende doel: 

Op de 20 juni geef je een feest met huisgenoten. 

Bedenk dat het nu 7 mei is. 

De stappen zijn al beschreven. 

Bespreek eerst de rangorde, daarna de tijdsduur en de datum. 

 

Rangorde Stap Tijdschema 
 

tijdsduur datum 
 

 Uitnodigingen digitaal versturen    

 Lijst maken met mailadressen van mensen 
die we uitnodigen 

  

 Vergadering met huisgenoten over thema 
feest wat we gaan doen en hoeveel mensen 

  

 Uitnodiging ontwerpen   

 Huis versieren en hapjes maken drank klaar 
zetten  

  

 Inkopen doen   
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 Uitgaven kosten checken en onderling 
afrekenen 

  

 Inventariseren van het aantal gasten dat we 
definitief verwachten 

  

 

Klaar? Vergelijk jouw planning met de planning van je medestudent. Zijn er verschillen, en zo ja, wat de 

reden is van deze verschillen?  

 

 

Oefening C.3. Werken vanuit een eigen deadline 

Bij het stellen van een doel, hoort  het maken van een planning voor jezelf.  Onderstaand werkblad kun 

je gebruiken om een belangrijk doel te plannen. Je kunt verder werken aan een taak die je in het eerste 

gedeelte van de les al hebt opgedeeld in kleine taken. 

Bijvoorbeeld: ‘Op 6 februari moet ik de leerstof voor het vak ‘communicatie’ bestudeerd hebben, te 

weten het boek X, de hoorcolleges en de opdrachten van de werkcolleges’. 

Start met het beschrijven van de stappen (= de taken / activiteiten) 

geef dan de rangorde aan (= de volgorde waarin je de taken/activiteiten gaat doen) 

daarna bedenk je hoeveel tijd je nodig hebt en bekijk je, met de agenda erbij, wanneer je dit gaat doen. 

En heb je het al klaar? Goed overzicht? Hoe ga je het bijhouden en gebruiken? 

 

Definieer het doel van het project: 

  

  

 

Rangorde Stap Tijdschema 
 

tijdsduur datum 
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D: Voor Thuis:  

Svp: vóór bijeenkomst 3 uit te voeren:  

Gebruik aankomende week voor:  

1) Voor het opdelen van meerdere grote taken 
2) Voor het uitwerken van je deadlines 
 

En: volgende week willen we heel graag dat je: 

3) Je agenda meenemen naar bijeenkomst 3! 
 

Hieronder lege schema’s die je kunt benutten. Het is natuurlijk ook heel handig om digitaal zelf één en 

ander uit te werken. Orden dan de gebruikte bestanden ook op een handige manier! 

 

Het planning-schema om een planning te maken voor een doel of deadline die jij moet halen. 

Definieer het doel van het project: 

  

  

 

Rangorde Stap Tijdschema 
 

tijdsduur datum 
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Of misschien vind je het fijner om nogmaals een grote taak op te delen? Ook daarvoor een leeg schema: 

Grote opdracht:            

Kleine onderdelen: 

 Kleine onderdelen Geschatte tijd 

1 
 

  

2 
 

  

3 
 

  

4 
 

  

5 
 

  

6 
 

  

7   
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Oefeningen bijeenkomst 3 

A: Terugblik 
 

En, hoe is het met het overzicht en inzicht in je taken en deadlines? 

Hoe en waar heb je je voorgenomen taken vastgelegd? 

Heb je ook taken uitgevoerd? Ben je daarin daadkrachtiger geworden of op tijd aan de slag gegaan? In 

welke kwadranten werkte je? 

Heb je je braindump  nog geraadpleegd? En/of aangevuld?  

 

B: Agenda gebruik 
 

Informatie 

Ons leven is steeds complexer geworden. We moeten steeds meer onthouden en leren. Belangrijke 

zaken, zeker als ze ons aan ’t hart gaan, onthouden we wel. Een afspraak met een beste vriend of 

vriendin waarmee je iets te vieren hebt is makkelijker te onthouden dan een wisseling van een lokaal 

‘ergens volgende week’. De hoeveelheid informatie en afspraken die je dagelijks moet verwerken is te 

groot om zo te kunnen onthouden. We zijn hiervoor afhankelijk van een ‘extern geheugen’ in de vorm 

van onze (digitale) agenda. 

 

Oefening B.1.  

1) Welke voordelen heb jij zelf ervaren of gezien bij iemand anders van het gebruiken van een agenda? 

• _______________________________       

• _______________________________       

 

2) Wat denk je dat dit jou op zou kunnen leveren aan voordelen? 

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Een aantal voordelen van agendagebruik op een rij 

• Je bent minder afhankelijk van je eigen geheugen. 

• Je kunt niet alleen zien wat er aankomt aan opleidingsactiviteiten en taken, maar het geeft je 

ook zicht op wat er allemaal gepasseerd is in het verleden. Het kan nuttig zijn om bijvoorbeeld in 
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te schatten hoeveel tijd je ergens voor nodig hebt door achteraf te bedenken hoeveel tijd je 

eerder aan een vergelijkbare taak besteed hebt. 

• Je agenda helpt je bij het ontwikkelen van routines. 

• Je kunt jouw agenda gebruiken om een planning te maken voor zaken die je wil of moet doen. 

Het kan je ook helpen bij het afmaken van taken waar je soms minder zin in hebt (denk 

bijvoorbeeld aan sporten, (schoonmaak) klussen in huis en studeren). 

• Het is een vaste plaats voor je ‘to-do’ lijst.  

• Het verminderen van dingen die je moet onthouden kan behulpzaam zijn. 

• Als je een digitale agenda gebruikt, kun je automatische reminders instellen die je helpen om 

bepaalde activiteiten te onthouden (bijvoorbeeld de huur overmaken elke maand; iedere 

dinsdag je zus bellen of dagelijks je vitaminen slikken om acht uur ‘s ochtends). 

• Omdat je een agenda altijd bij je hebt, is dit een goede plek om informatie op te slaan die je 

regelmatig nodig hebt, zoals een dagschema of rooster en een lijstje met namen van belangrijke 

personen (en hun telefoonnummers). 

 

 

Oefening B.2. Huidige situatie  

1) Op welke wijze noteer je je rooster in je agenda? (denk aan hoe vaak, vast dag etc?) 
__________________________________________________________________________________ 

2) Als je nog geen agenda hebt, welke agenda past jou het beste denk je? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

3) Wat zijn belemmeringen die je bent tegenkomen bij het gebruiken van een/ jouw agenda? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

4) Hoe onthoud je om naar deze training te komen? 
___________________________________________________________________________________ 

 

5) Hoe onthoud je dat je het werkboek mee moet nemen naar deze bijeenkomsten? 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

6) Hoe kan ‘agenda gebruiken’ je helpen bij jouw leerdoel? 
___________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIE  

Er is een verschil tussen het invullen van een agenda voor een dag, een week, een periode/semester en 

een jaar. Je werkt in principe van een lange periode naar een steeds kortere periode. Zo vul je in het 

ideale geval 

• eens per jaar het jaarrooster in (vakanties, toetsweken, lesweken) 

• eens per blok/semester je blokrooster in (lesdagen, vakken, deadlines voor toetsen)  

• eens per week je weekrooster in (vakken per dag, leeractiviteiten per dag, activiteiten op het 

gebied van werk, hobby en sociale verplichtingen). 

Het beschrijven van activiteiten wordt steeds specifieker en concreter (wanneer doe je wat, waar, hoe 

en op welke manier). 

Het dagelijks checken van je agenda, en deze per dag zo nodig aanvullen en wijzigen, volgt daarna. Zie 

daarvoor ook het onderwerp ‘Plannen; agenda routine’. In de laatste bijeenkomst wordt dat uitgebreid 

behandelt. 

 

  

 

Oefening B.3. Agenda oefening voor één week.  

Lees de volgende informatie en vul de voorbeeldagenda aan het eind van deze bijeenkomst in. 

• Aanstaande woensdag om 15:00 uur moet je met je projectgroep een opdracht inleveren. 

 

• Om aan de opdracht te werken, plan je een bijeenkomst met je groep op maandag om 12:00. 

 

• Tijdens de bijeenkomst op maandag bied jij aan om de opnameapparatuur (de camera die jullie 

nodig hebben op woensdag) op te halen bij de audiovisuele dienst die zich bevindt op een andere 

locatie. Het is dus slim om jezelf op tijd hieraan te herinneren. 

 

Soms kan het helpen om extra reminders in je agenda te zetten zodat je je goed kunt voorbereiden op de 

daadwerkelijke activiteiten die je in je agenda zet. 

 

   

 

Oefening B.4. Agenda oefening voor één dag  
 

Zet de hieronder genoemde ‘plannen voor vandaag’ met bijbehorende taken/activiteiten in je agenda. 

Maak ook hier gebruik van de lege voorbeeldagenda, zie verderop. 



30 
 

Je plannen voor vandaag (ga ervan uit dat het vandaag woensdag is): 

• Ergens vandaag, moet je je vriend Sjoerd bellen, om hem te herinneren aan de bijeenkomst 

aanstaande vrijdag om 16:00 uur met de studiegroep in de mediatheek. 

 

• Donderdag tussen 12.00 uur en 13.00 uur, moet je het aanmeldingsformulier voor de 

sportvereniging invullen en inleveren. 

 

• Donderdag om 9.00 uur heb je een afspraak met je orthodontist om je beugel strakker te laten 

zetten. Je wilt ook bespreken dat je ongeveer eens per week hevige hoofdpijn hebt en dat je daar 

afgelopen dinsdag zelfs van moest overgeven. 

 

• Vandaag heb je om 13.30 uur pianoles. 

 

• Later, om 16.30 uur, heb je een afspraak met je docent om de aankomende opdracht te bespreken. 

 

• Je hebt plannen om met Chris te gaan eten in een nieuw geopend eetcafé, aan het Zuiderdiep 59 in 

Groningen om 18.00 uur. 

 

• Je moet nog huiswerk maken voor je naar bed gaat. 

 

• Vrijdag moet je medicatie die je al jaren slikt ophalen bij de apotheek. 

 

Welke extra ‘reminders’ zou je willen invoeren/ noteren voorafgaand aan bepaalde afspraken? 

• Wat moet je doen voordat je de studiegroep vrijdag ontmoet (bijv. een vriend bellen)? 

 

• Wat moet je doen voorafgaand aan je bezoek aan de apotheek (bijv. een herhalingsrecept 

aanvragen)? 

 

• Wat moet je doen voorafgaand aan je afspraak met je docent over de opdracht (bijv. vragen 

bedenken)? 

 

TIPS 

o Gebruik werkwoorden bij het beschrijven van taken en beschrijf de taak zo concreet mogelijk. 

Bijvoorbeeld: ‘Lezen hoofdstuk 2’; ‘Opdracht maken pagina 34’.  

o Geef in ‘blokken’ tijd aan welke activiteit je doet.  

o Vergeet reistijd niet bij het maken van je planning. 
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Maandag 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 

       

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

       

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

       

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

       

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

       

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

       

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

       

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

       

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

       

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

       

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

       

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

       

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 

       

19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

       

20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 

       

21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

       

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 

       

23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 

       

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Oefening B.5: Combineren time management en agenda invullen  

Voor deze oefening heb je aardig wat voorbereidend werk gedaan (zie bijeenkomst 2). Een volgende 

stap is dat je de taken met de deadline in je achterhoofd gaat invullen in je agenda. 

Beschrijf het tijdstip, de duur en de activiteit. Gebruik werkwoorden bij de beschrijving, Bijvoorbeeld: 

lezen….; opdracht maken…… overleggen.  

Neem de beschrijving, nadat je hem hebt besproken met je medestudent(en), over in je (digitale) 

agenda. 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag  zaterdag zondag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

* je kunt verticaal in bovenstaande kolommen schrijven 

 

Hulpbronnen 

• Veel docenten maken een huiswerkplanning voor hun vak. Deze planning staat 

echter niet in een rooster dat je van je opleiding krijgt. Je bepaalt ten slotte zelf 

wanneer en hoelang je met je huiswerk bezig gaat. Het overnemen van een planning 

vraagt extra tijd en moeite. 

• Er zijn richtlijnen voor de tijd die het lezen van boeken en artikelen kost. Een globaal 

handvat is: 5 pagina’s per uur als je iets moet leren en 10 pagina’s per uur als het 

alleen lezen betreft. Uiteraard is hierbij geen rekening gehouden met dyslexie, de 

grootte van de pagina, het lettertype en of de tekst in het Nederlands of Engels 

geschreven is. 
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C. Geheugensteun gebruiken 

Informatie 

Het is niet altijd haalbaar om met behulp van je agenda of een to-do-lijst alles te onthouden. Soms 

moet je iets onthouden wat je binnen een uur moet doen, bijvoorbeeld je vriend of vriendin bellen 

om te vertellen dat je niet komt eten of even bij je medestudent langsfietsen om een boek op te 

halen. Deze situaties op korte termijn vragen om andere strategieën. Je hebt dan te maken met het 

korte termijn prospectief geheugen. 

Korte termijn prospectief geheugen 

is het vermogen om dingen te onthouden die je op korte termijn moet doen. 

Hieronder staan een zestal strategieën beschreven die effectief zijn. Het zijn in feite allemaal 

geheugensteunen: ze ‘ondersteunen’ je bij het onthouden.  

Schrijf dingen op je hand 

• Geen papier bij de hand? Geen probleem! Je hebt echter wel een pen nodig. 

• Schrijf hetgeen je wilt onthouden zo snel mogelijk op je hand of noteer hem op een andere, 

meer permanente plek. 

• Schrijf een symbool op je hand waardoor je automatisch denkt aan het onderwerp dat je niet 

mag vergeten. 

Stuur jezelf een email of appje/chatbericht 

• Bijvoorbeeld: ‘Bel Carien’, ‘Betaal de huur’, ‘Mail de opdracht’. Dit kan ook een ingesproken 

bericht zijn.  

• Houd het bericht gemarkeerd (bijvoorbeeld als ongelezen bericht) tot je eraan toekomt om 

er aandacht aan te besteden. 

Visualiseer je taak 

• Hoe vreemder, hoe gekker en hoe concreter, hoe beter! 

• Bijvoorbeeld: je moet je vriendin Rosa bellen als je thuis bent. Visualiseer een hele grote 

telefoon die pal achter jouw voordeur staat. Bovenop de telefoon staat een vaas met rozen. 

Als je je deur wilt openen, kiepert de vaas met rozen van het dak, de hele vloer is nat. 

Wanneer je thuiskomt en je voordeur ziet, is de kans groter dat je eraan denkt om Rosa te 

bellen. 

Gebruik een niet te missen geheugensteun 

• Denk hierbij aan de ‘automatische plek’. Dit zijn geheugensteunen die je nooit kunt missen 

omdat je ze vanzelf tegenkomt. Je struikelt er als het ware over. 

• Bijvoorbeeld: 

• Dingen die je mee moet nemen als je van huis gaat hang je in een tas aan de voordeur. 

• Dingen die je met de fiets moet meenemen leg je naast je fietssleutels. 

• Plak een geschreven post-it op de binnenkant van de voordeur.  
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Praat tegen jezelf over welke consequenties het heeft wanneer je vergeet om 

iets te doen. 

• “Als ik Rosa niet bel wanneer ik thuiskom, dan denkt ze dat ik haar verjaardag vergeten ben, 

en daar zou ik me super slecht over voelen.” 

• “Als ik die rekening niet betaal, krijg ik waarschijnlijk een aanmaning en dat gaat mij extra 

geld kosten!” 

• “Als ik mijn kleding niet direct uit de droger haal, dan blijft het kreukelig en dan moet ik 

strijken. En ik heb de pest aan strijken!” 

 

Schakel een persoon als hulpbron in 

Uiteraard is het beter dat je zelf strategieën leert hoe je kunt onthouden waar je aan moet denken. 

Maar als dat niet lukt is het volgende handig.  

• Vraag iemand om je te helpen herinneren aan een taak die jij nog moet uitvoeren.   

 

 

Oefening C.1. Agenda oefening voor één dag 
 

1) Lukt het jou om zaken zonder mobiel of agenda te onthouden?  

________________________________________________________________________________ 

2) Gebruik je wel eens een geheugensteun? Zo ja, welke? 
__________________________________________________________________________________ 

3) Hoe kan ‘geheugensteun gebruiken’ je helpen bij jouw leerdoel? 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Oefening C.2. Agenda oefening voor 1 dag 

• Bedenk iets wat je beslist moet onthouden maar dat nog niet in je agenda staat of op je to-

do-lijst. 

• Sta stil bij alle zes beschreven strategieën om het te onthouden en pas ze toe op jouw eigen 

voorbeeld 

o Schrijf het op je hand 

o Stuur jezelf een bericht 

o Visualiseer je taak 

o Kies een niet te missen geheugensteun 

o Praat tegen jezelf over de consequenties van vergeten 
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o Schakel een persoon als hulpbron in 

• Bespreek in duo’s welke strategie jou het meest aanspreekt en waarom. 

• Gezamenlijk nabespreken in de groep: wat werkt voor jou, wat niet 

 

 

 

Oefening C.3 Iets belangrijks onthouden voor je opleiding 

• Bedenk en noteer drie tot vijf situaties waarin je geheugensteunen kunt gebruiken voor 

zaken die met jouw opleiding te maken hebben. 

• Op welke manier zou je dit het beste kunnen doen denk je? 

• Wissel uit, geef tips. 

 

D: Voor Thuis:  

Met alle informatie en oefening tijdens deze bijeenkomst: Overweeg nog eens: 

Met betrekking tot agendagebruik:   

• Kies een agenda die past bij jouw specifieke behoeftes en voorkeuren. Als je al een agenda 

gebruikt, zorg dan dat je deze altijd bij je hebt. 

• Noteer alle zaken, iig voor de komende 4 weken, waarvan je weet dat die op vaste 

tijdstippen/dagen plaatsvinden, zoveel mogelijk in je agenda. 

• Het jaarrooster. Denk aan toetsweken, activiteitenweken, vakanties en sociale verplichtingen 

(bijvoorbeeld verjaardagen). 

• Het rooster voor een blok of semester. Denk aan het lesrooster, toetsen per vak, deadlines 

voor verslagen. 

• Het weekrooster. Het lesrooster voor een week, het huiswerk, de opdrachten en activiteiten 

op het vlak van werk, hobby en sociale contacten. Vul je agenda zo volledig mogelijk voor 

één week. 

 

Met betrekking tot geheugensteun gebruiken:  

➢ Houd de komende 3 weken bij hoe je verschillende geheugensteunen gebruikt, naast je 

agenda.  

➢ Onthoud, zonder je agenda nu te gebruiken, dat je jouw medestudent uit dit groepje 

overmorgen een appje stuurt met een smiley. 
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Oefeningen bijeenkomst 4 

A: Terugblik 
Taken opdelen, overzicht krijgen over je taken.  

Wat heb je van de vorige sessie onthouden, welke voorbeelden zijn je bijgebleven en was het voor 

jou nuttig om hierbij stil te staan? 

Bespreek de thuisoefening. Hoe is deze verlopen? Bespreek, wanneer je de thuisoefening niet hebt 

gedaan, wat de reden daarvan was. 

B: To-do lijst maken 
 

Informatie 

Taken die op een bepaalde dag gedaan moeten worden, moeten op die bepaalde dag in je agenda 

genoteerd staan bij het juiste uur. Denk aan lesroosters, toetsen en vaste activiteiten voor je werk of 

hobby.  
Andere taken, die niet aan een bepaalde datum of tijd vastzitten, kun je noteren op je to-do-lijst. Als 

je een to-do-lijst maakt is het belangrijk te bedenken wanneer (niet welke dag precies, maar op 

welke termijn), je deze dingen moet doen. Alleen dan helpt het je om prioriteiten te stellen. 

To-do-lijsten maken en gebruiken is het inventariseren van wat je nog moet doen, - wat niet direct 

gebonden is aan een tijdstip en dag -, 

dit vervolgens rangschikken op prioriteit en noteren in een overzichtelijke lijst. 

Nut 

Door allerlei taken en activiteiten die in je hoofd opkomen te noteren op  een to-do-lijst krijg je meer 

overzicht en ‘ruimte’ in je hoofd. Doordat je het hebt opgeschreven kan je je concentreren op de 

uitvoering van een taak. Je werkgeheugen raakt niet overbelast. 

 

Oefening B.1: Huidige situatie 

 
1) Gebruik je zelf een to-do-lijst? Zo ja, welke en hoe gebruik je ze? Wat zie je zelf als voordelen van 

het gebruik ervan? 

 

 

2) Waar zou je je agenda en de to-do lijst het beste kunnen bewaren? Kies voor een plek die je 

regelmatig ziet en checkt. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Als je een digitale to-do-lijst gebruikt, hoe zorg je dan dat deze op jouw mobiel vaak in beeld 

komt? 

 

__________________________________________________________________________________ 
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4) Hoe kan ‘het maken en gebruiken van een to-do-lijsten’ je helpen bij je leerdoel? 
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Oefening B.2 Het stellen van prioriteiten 
Maak een lijst met activiteiten/taken die je wilt en moet doen. Gebruik bij het noteren zoveel 

mogelijk werkwoorden. Je kunt hiervoor ook een excel-schema aanmaken als je dat prettig vindt. 

 

Bedenk daarna voor elke activiteit/taak of je het direct moet doen of dat het wel even kan wachten 

tot je er meer tijd voor hebt. Denk daarbij ook aan de matrix Belang en Urgentie. 

Op deze manier maak je je to-do-lijst minder overweldigend. Een manier om prioriteiten te stellen in 

je to-do-lijst is het opdelen van je taken in drie verschillende categorieën. 

 

Categorie Wanneer het gedaan moet worden 

Hoge prioriteit Vandaag of morgen 

Middellange prioriteit Ongeveer binnen een week 

Lage prioriteit Ongeveer binnen een maand 

 

Hieronder zie je een voorbeeld van een to-do-lijst van iemand: 

M De was doen 

H  Eten halen 

M De koelkast schoonmaken 

H Op een vacature reageren ( per email) 

H Medicatie ophalen bij de apotheek 

Dinsdag en donderdag deze week* Naar de fitness gaan 

H Opdracht voor school lezen 

H Een onderzoeksopzet maken 

Voor de 5e van deze maand Huur betalen 

L Een afspraak met de tandarts maken 

M Verjaardagskaart kopen voor mijn moeder  

Voor de 28e van deze maand Boek terugbrengen naar de bibliotheek 

L Een reservesleutel laten bijmaken voor de voordeur 

M Kleding ophalen bij de stomerij 

 

* Als je alleen op de dinsdag en donderdag op een vast tijdstip terecht kunt bij de fitness, dan is het 

beter dit in je agenda te plannen op die dagen met een tijdstip. Is het tijdstip variabel en zit je er niet 

aan vast, dan kan het op de to-do-lijst.  

Een andere optie is om toch een specifieke datum of dag te noteren wanneer je die taak wilt 

uitvoeren, of de deadline te noteren waarop de taak echt af moet zijn. 

In plaats van het werken met de letters H, M en L kun je ook werken met kleurtjes (markers). 
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To-do-lijst 

Prioriteitsniveau  
H- M- L 

Taak 
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Suggesties voor items op je to-do-lijst 

(Dit kan je ook in je agenda bewaren!) 

ALGEMEEN HUISHOUDEN 

  

Planning maken De was doen 

Oefeningen doen Keuken schoonmaken 

Plan maken voor komende vakantie De vuilnis aan de weg zetten/ wegbrengen 

Telefoontjes afhandelen Het gras maaien 

Mail beantwoorden Badkamer schoonmaken 

 Bed verschonen 

VERVOER Vloer vegen 

 Bureau opruimen 

Band plakken Rekeningen betalen 

OV kaart opladen Post sorteren, verwerken en archiveren 

Olie verversen Huisdier verzorgen 

  

SCHOOL BOODSCHAPPEN 

  

Boeken aanschaffen Geld pinnen 

Een hoofdstuk lezen in een boek Kleding kopen 

Een studiebeurs aanvragen Cadeau kopen  

Boeken terugbrengen naar bibliotheek Supermarkt 

Vrijwilligerswerk doen voor naschools 

programma 

 

Een USB-stick kopen SOCIAAL 

Afspraak maken met een docent Afspraak maken met vriend(in)/ studiegenoot 

Studeren voor een examen Verjaardag familielid 

Verslag schrijven Feestje organiseren 

Overleggen met medestudent/docent  

Presentatie voorbereiden  

Opdrachten maken   
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Oefeningen bijeenkomst 5 

A: Terugblik 
To-do lijsten maken, welke manier werkt voor jou?  

Wat heb je van de vorige sessie onthouden, welke voorbeelden zijn je bijgebleven en was het voor 

jou nuttig om hierbij stil te staan? 

Bespreek de thuisoefening. Hoe is deze verlopen? Bespreek, wanneer je de thuisoefening niet hebt 

gedaan, wat de reden daarvan was. 

B: Agenda routine en afronding 
  
Informatie  
Een agenda is alleen een effectief hulpmiddel als je er regelmatig in kijkt! Als het goed is check je 
dagelijks je agenda. Je gebruikt een agenda zowel om te anticiperen als om te noteren. Om te 
anticiperen - wat letterlijk ‘vooruitzien’ betekent-, om te lezen wat je moet doen op een dag 
en bijvoorbeeld om de spullen bij elkaar te zoeken die je die dag nodig hebt (voor de opleiding). 
Daarnaast pak je jouw agenda ook telkens wanneer je met iemand een afspraak wilt maken en 
wanneer je huiswerk wilt noteren.   
Het maken van een weekplanning is eveneens een belangrijke vaardigheid. Dit houdt in dat 
je minstens een keer per week je agenda globaal bekijkt. Je kijkt naar de komende week, 
denkt na over de onderdelen die je wellicht gemist hebt en die je nog moet doen om je 
ervan te verzekeren dat je voorbereid bent op de week die gaat komen. Uiteraard is het handig 
jaarlijks een jaarrooster en een aantal keer per jaar een blok- of semesterrooster over te nemen in je 
agenda. Je week- of dagplanning zijn daar weer van afgeleid.  
Zowel voor het dagelijks kijken in je agenda als het maken van een weekplanning is het goed om 
routines in te bouwen.   

 
Agenda-routine  
is het regelmatig gebruiken van je agenda, zowel om erin te kijken wat je moet 
doen als om nieuwe taken en afspraken te noteren.  
Taken verbinden  
is een gewoonte ontwikkelen door een nieuwe taak toe te voegen aan iets dat 
je al vanzelfsprekend doet.  
 
Nut  
Routines kosten minder denk-energie. Activiteiten die je op routine uitvoert gaan automatischer. Je 
denk er niet meer bij na en je vergeet het ook niet snel. Door op vaste momenten én op vaste 
plekken je agenda te gebruiken en wekelijks je agenda bij te werken, houd je meer overzicht. Door 
taken te verbinden en gebruik te maken van automatische plekken zal het checken van je agenda 
gemakkelijker worden.   
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Oefening B.1 
 
1) Hoe vaak per dag check je jouw agenda?   
___________________________________________________________________________ 
 
2) Waar kom jij dagelijks je agenda tegen?  
___________________________________________________________________________  
 
3) Check je jouw agenda ook op vaste tijdstippen? Zo ja, wanneer dan?   
_____________________________________________________________________________ 
 
4) Maak je een weekplanning? Zo ja, wanneer dan?   
 
____________________________________________________________________________ 

 
5) Maak je een blok- of semesterplanning of een jaarplanning? Zo ja, wanneer dan?   
______________________________________________________________________________ 
 
6) Hoe kan ‘agendaroutine’ je helpen bij je leerdoel?  
 
______________________________________________________________________________  

  
Nu je een agenda gebruikt, richt je je op het regelmatig checken van wat er in staat. Neem je voor om 
1 tot 3 keer per dag je agenda te checken (of vaker wanneer je het druk hebt of de neiging hebt om 
dingen te vergeten). Denk eraan om hem altijd bij je te hebben.   
De hierna beschreven strategieën zullen je helpen te onthouden om je agenda te checken, maar zijn 
ook nuttig bij het onthouden van andere taken.  
Hoe ga je jezelf eraan herinneren om je agenda te checken?  

 
Dagelijks verbinden met iets dat je al doet.   
Door gebruik te maken van een post-it die je ergens opplakt waar je het vaak ziet zal het snel een 
automatisme worden.  

• Bij het opstaan (een geeltje op je wekker, lichtknop of iets anders dat je aan moet raken).  

• Bij het ontbijten (een geeltje op het pak met muesli, het handvat van je keukenkastje of iets 
anders dat je aan moet raken).  

 
7) Andere ochtendrituelen? Welke automatische activiteit en back-up systeem wil je gaan 
gebruiken?  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
 

Automatische plekken  
zijn plaatsen waar je iets ziet dat je moet onthouden.  
  
Maak gebruik van een automatische plek. Dit is een plaats waar je iedere dag je agenda ziet zodat je 
je herinnert deze te checken. Je struikelt als het ware over je agenda, het is bijna niet te missen om 
hem te checken.  
Sommige mensen maken uit zichzelf al gebruik van een ‘automatische plek’.  
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8) Heb jij, waar je woont, een plek waar je altijd je sleutels bewaart? Een plek waar je bril ligt? Een 
plek waar je schoolboeken staan?  

_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  
 

9) Op welke automatische plek zou jij je agenda willen bewaren zodat jij hem ziet? Voorbeelden: op 
de ‘thuisplek’ voor je persoonlijke bezittingen, zichtbaar uit je tas stekend of op de keukentafel, op 
de deurklink, boven op je wekker of in je schoen gestoken.  

______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
   

Oefening B.2 
1) Welke dag van de week zou voor jou het beste werken voor de weekplanning sessie? Waarom die 
dag?  
________________________________________________________________________________   
________________________________________________________________________________  
2) Wat zijn de verschillen tussen dagelijkse check en de weekplanning sessie?   
_________________________________________________________________________________  
  
  
3) Bekijk nu je agenda eens voor de komende week. Noteer de vergeten of extra taken voor de 
opleiding, je persoonlijke afspraken en activiteiten op het gebied van vrije tijd/sport/ hobby’s.   

  
Taken opleiding – vakken  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Persoonlijke afspraken  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Activiteiten vrije tijd – hobby’s – sport  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
Noteer de vergeten of extra taken in je agenda.  
 
  

TIPS bij week- en dagplanning  
o Gebruik werkwoorden bij het beschrijven van taken en beschrijf de taak zo concreet 
mogelijk. Bijvoorbeeld: ‘Lezen hoofdstuk 2’; ‘Opdracht maken pagina 34’.   
o Geef in ‘blokken’ tijd aan welke activiteit je doet.   
o Vergeet reistijd niet bij het maken van je planning.  
o Een andere optie is om automatisch iedere dag een uur in te plannen om sowieso met 
activiteiten voor jouw opleiding bezig te gaan. Je hoeft er dan niet meer aan te denken wat je 
gaat doen, - dat bekijk je op het moment zelf- maar je weet dat je er tijd voor ingepland hebt.  

  
 

Tips voor thuis 

• Probeer een routine te ontwikkelen door dagelijks je agenda te checken en 
het te verbinden aan een andere taak.  
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• Neem je voor om 1 tot 3 keer per dag je agenda te checken, of vaker wanneer je het druk 
hebt of de neiging hebt om dingen te vergeten. Denk eraan om hem altijd bij je te hebben.  

  
• Kies een moment om je weekplanning door te nemen. Beschrijf verschillende activiteiten, 
zowel voor de opleiding, op het persoonlijke vlak, als op het gebied van sport/ vrije tijd. Werk 
ook je to-do-lijst bij.  

  
• Als je nog geen jaarplanning of blok/semester-planning hebt gemaakt doe dat dan alsnog. In 
het jaarrooster plan je bijvoorbeeld lesweken, toetsweken en vakanties. In het blokrooster, de 
vakken, deadlines en dagen waarop je lessen hebt.  
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C: Afronding 
 

Oefening C.1 Evaluatie van de getrainde vaardigheden en strategieën 

1) Wat was jouw leerdoel? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2) Wat zijn de een of twee problemen met plannen waar je het meest last van hebt tijdens je studie?  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

 

3) Aan welke vaardigheden en strategieën heb jij tot nu toe het meeste aandacht besteed?  

• _______________________________________________________________________ 

• _______________________________________________________________________ 

 

4) Welke van deze vaardigheden en strategieën heb je toegepast of ben je van plan in de toekomst te 

gebruiken?  

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________________ 
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Informatie  

Algemene studievaardigheden, nog even op een rij: 

Om effectief te kunnen studeren gebruik je extra strategieën die te maken hebben met de 

organisatie, de voorbereiding en de juiste mindset.  

Een aantal van de hieronder beschreven vaardigheden en strategieën zijn waarschijnlijk tijdens de 

training aan de orde gekomen. Anderen zijn mogelijk nog niet ter sprake gekomen. Bespreek ze met 

elkaar of je trainer. 

 

Bereid je goed voor 
Een goede voorbereiding is het halve werk. De belangrijkste strategie daarvoor is 

te zorgen dat je de juiste leerstof bij de hand hebt, dat wil zeggen:  

• Maak een lijst of overzicht van wat je moet bestuderen en/of bereiken. 

• Zorg dat je de juiste benodigdheden, up-to-date, in de buurt hebt. 

• Maak opnames van lessen gedurende het semester en noteer de minuten van de opname 

waar je extra aandacht aan moet besteden. 

• Vraag anderen om aantekeningen van de lessen die je gemist hebt. 

 

Ga georganiseerd aan het werk  

Kies bewust voor werkplek en organiseer zowel de plek als jezelf. Denk dan aan de volgende 

aandachtspunten: 

• Kies een goede werkplek. Op school, in de bibliotheek in je huis of kamer. Als je aan de 

keukentafel gaat zitten waar iedereen komt en gaat, dan loop je het gevaar dat de grens 

tussen ‘werken voor de opleiding’ en ‘samen chillen’ vervaagt.  

• Houd je werkplek schoon, zonder rondslingerende rommel. 

• Organiseer je materialen, leg je boek en aantekeningen rechts en je laptop links. Werk 

digitaal met meerdere schermen of deel je scherm op in digitale leerstof en aantekeningen. 

• Als je thuis of in een huiselijke omgeving werkt organiseer ‘jezelf’ dan om zo te zorgen voor 

een goede mindset. Dat kan door jezelf te verzorgen zoals je ook zou doen als je naar de 

opleiding gaat. Bijvoorbeeld door te gaan douchen en je bijvoorbeeld anders te kleden en 

schoenen aan te trekken.  

• Verminder mogelijke afleidingen. Goede muziek en je lievelingssnack bij de hand lijken 

prettig, maar kunnen ook te verleidelijk zijn. 

• Verminder sociale digitale afleidingen. Zet je mobiel op stil of schakel apps in waardoor je 

niet gestoord kan worden. Zet een koptelefoon op. Geef je mobiel aan iemand anders in 

bewaring. 

• Plan korte pauzes in om jezelf weer op te laden. Hoe lang je je kunt concentreren verschilt 

van persoon tot persoon, maar elke 20 minuten kort pauzeren - 1 of 2 minuten - helpt om 

geconcentreerd bezig te zijn.  
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Studeer actief  

Bedenk dat studeren een werkwoord is. Je hoeft niet stil te zitten ‘boven een boek’ of te staren naar 

je laptopscherm. Je kunt lopen, (hardop) praten, schrijven, tekenen, opnames maken, luisteren en 

herhalen. 

• Neem, binnen uur na je les, je aantekeningen ten minste één keer door. Hoewel het vaak in 

de praktijk niet mogelijk is blijkt dit in principe heel goed te werken. Doe het in ieder geval zo 

spoedig mogelijk na de les. 

• Herschrijf je aantekeningen. Maak tekeningen bij je aantekeningen 

• Vul je aantekeningen aan met wat je leert uit het luisteren naar de opnames van je les. 

• Maak en gebruik flitskaarten. 

• Praat met iemand over het materiaal of nog beter: geef iemand anders uitleg over het 

materiaal. 

• Maak opnames van het voorlezen van je aantekeningen en luister de opnames terug. 

• Maak in je hoofd een filmpje van de te bestuderen stof. 

• Hang, op een plek waar je het vaak tegenkomt (tafeltje naast de bank, toilet), een lijst met 

zaken die je uit je hoofd moet leren. 

 

Bouw routines in       

Het organiseren van je omgeving en dagelijkse routines helpen je om te beginnen met studietaken en 

om makkelijker te herinneren wat je moet doen en waar je de benodigde spullen kunt vinden. 

• Houd je aan een gestructureerd rooster. Bepaal je dagelijkse routine en rooster daarin de 

taken die je wilt doen maar waar je de discipline niet voor hebt of die je vaak vergeet te doen 

bijvoorbeeld: leerstof herhalen, sporten en kamer opruimen. 

• Maak gebruik van ‘automatische plekken’ voor dingen: plekken in je omgeving waar je altijd 

bepaalde dingen bewaart, zodat je altijd weet waar je ze kunt vinden. 

• Plan automatische plekken voor: 

o Boeken en aantekeningen 

o Je laptop 

o Waardevolle papieren 

o Belangrijke telefoonnummers 

o Je agenda/ mobiele telefoon/ iPad enzovoort 

o Je sleutels 

Hoe meer je van deze strategieën gebruikt, hoe productiever je leersessie zal zijn. 
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Oefening C.2 Samenvattend voor jezelf 

1) Welke voorbereiding tref je voor je aan het werk gaat voor jouw opleiding? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2) Hoe georganiseerd ga je aan het werk? 

Welke werkplek kies je om te gaan studeren? Hoe organiseer jij jezelf en jouw studiemateriaal? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3) Hoe zorg je dat je in de goede mindset komt? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4) Studeer jij actief? Wat doe jij als je studeert? Ofwel: wat ziet iemand anders jou doen, als hij of zij 

jou ziet studeren? Ben je aan het lopen, luisteren, lezen, schrijven, vertellen, tekenen, hardop 

benoemen, etc.? 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5) Welke routines heb jij ingebouwd in jouw leven? Welke hebben betrekking op het studeren? 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
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Oefening C.3 Het blijven toepassen van de benodigde vaardigheden  

Het is belangrijk dat je het oefenen van vaardigheden en toepassen van strategieën voortzet ook al 

houdt de training op. Het toepassen zal je niet alleen helpen tijdens je opleiding, maar ook in je 

dagelijks leven.  

 

1) Welke leerdoelen had je voor jezelf bedacht aan het begin van deze training? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2) Wat kan jou helpen om het toepassen van vaardigheden en strategieën vol te houden? (zie de 

hierboven genoemde tips!) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3) Wie kan jou helpen om het vol te houden? Hierbij kun je denken aan een afspraak in september 

met een mede-student, reminder voor elkaar, hoe het gaat? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Feedback over de training in het kort: 

Welke onderwerpen waren het meest behulpzaam?  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Welke onderwerpen heb je nog gemist? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Heb je nog suggesties of aanvullingen? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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