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Welkom bij de training taakinitiatie! 
 

Veel studenten hebben last van uitstelgedrag en vinden het dus lastig om te beginnen aan 

een studietaak (zoals het leren voor een toets of het schrijven van een verslag). Dit voelt 

vaak niet goed en kan leiden tot stress: je blijft er toch op de een of andere manier aan 

denken en het levert geen studieresultaat op.   

Om studenten te helpen bij het sneller en effectiever starten aan een studietaak, waardoor 

er dus efficiënter gestudeerd wordt en er minder stress wordt ervaren, is de training ‘En nu 

aan de slag!’ ontwikkeld door de IWP Begeleid Leren van de Hanzehogeschool, in 

samenwerking met Hanze Student Support.    

In dit werkboek gaan we aan de slag om effectiever aan de slag te kunnen met je werk. 

Waarschijnlijk is een van de onderstaande uitspraken voor jou herkenbaar: 

 

‘Ik stel studietaken en/of huishoudelijke taken tot het laatste toe uit’. 
 
‘Ik vind het lastig om met leuke activiteiten te stoppen als ik moet studeren’.  
 
‘Ik moet er vaak aan herinnerd worden om met taken voor school te beginnen’. 
 

 

Dit werkboek is gemaakt voor studenten die een opleiding volgen en die problemen met het 

starten aan taken en afleidingen ervaren die hen belemmeren bij het studeren. 

In dit werkboek komen de vaardigheden, strategieën en instrumenten aan de orde om 

aandacht, concentratie, geheugen, plannen en organisatie te verbeteren.  

Sommige van deze vaardigheden, strategieën en instrumenten komen misschien bekend 

voor, anderen zijn wellicht nieuw. Als student kan je de aangeleerde vaardigheden en 

strategieën direct toepassen in jouw leeromgeving ten behoeve van jouw leerdoelen. 

Studeren is een ‘hoofdzaak’, je hersenen zijn continue actief. Misschien ken je de vergelijking 

al van je hoofd met een computer. Een computer moet aangesloten zijn op de stroom, de 

batterij moet opgeladen zijn. De juiste programma’s moeten openstaan en je beschikt maar 

over een beperkt werkgeheugen. Als er teveel programma’s openstaan wordt een computer 

trager en is de kans groot dat hij vast loopt. 

Zo is het ook met ons brein. Als je niet opgeladen bent (te moe of weinig energie) dan lukt 

het niet om te studeren. Je moet je kunnen concentreren, taken een voor een uitvoeren. En, 

als er vele zaken ‘open staan’ en je te veel moet schakelen of aan te veel dingen tegelijk 

denken gaat het vaak mis. 

Met deze training proberen we jou cognitief vaardiger te maken en we reiken je strategieën 

en hulpmiddelen aan zodat jij jouw opleiding met meer succes en meer tevredenheid kunt 

vervolgen en afronden. 
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Het materiaal is ontwikkeld voor een ‘face to face training’ waarin er direct contact tussen 

de student en trainer is; ze zitten letterlijk aan hetzelfde bureau. 

Een aantal voorwaarden zijn onmisbaar: 

• Het werkboek met informatie en oefeningen wordt in Word-versie aangeleverd. 

Hierdoor kan het door de student digitaal ingevuld worden.  

• Afhankelijk van de voorkeur van de student is het ook mogelijk dat hij of zij de 

oefeningen invult op de uitgereikte papieren versie.  

• De ingevulde oefeningen worden met de trainer gedeeld. 

• Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling het materiaal te verspreiden of anderszins te 

gebruiken. Bedenk dat het materiaal onderzocht wordt en eigendom is van het 

lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool. 

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van anderhalf uur. Tijdens de sessies worden 

onderwerpen als ‘het organiseren van je werk’, ‘concentratie en vermindering van afleiding’ 

en ‘taakmanagement’  besproken en geoefend.  

De training wordt gegeven door Annet Reidinga of Esther Haak, beiden docent bij de 

Hanzehogeschool. De trainingssessies worden gratis aangeboden en vinden (bij voorkeur 

fysiek op de Hanze) plaats.  

Op z’n Gronings ‘kop d’r veur’, maar omdat niet iedereen Gronings verstaat:  Move a Head!  
 

Veel succes, 

Annet Reidinga 

Esther Haak 

  



6 
 

Bijeenkomst 1 – Uitstelgedrag - oorzaken en omstandigheden 
Twee filmpjes die je voor de eerste bijeenkomst mag bekijken;  we bespreken ze tijdens de 

bijeenkomst: 

 

https://youtu.be/v8z3M65Ox9c 

(uitstellen mag filmpje) 

 

 
Inside the mind of a master procrastinator | Tim Urban - YouTube 
 
(filmpje over Procrastinating) 

 

 

 

Informatie 

Taak initiatie 

is het vermogen om zonder te treuzelen en op efficiënte wijze aan een taak te 

beginnen. 

Studenten die problemen hebben met taakinitiatie vinden het, onder andere, moeilijk om 

aan hun huiswerk en/of opdrachten te beginnen. Misschien herken je het wel, je weet dat je 

nog moet leren of een verslag moet schrijven, maar het lukt je niet om eraan te beginnen. Je 

stelt het, om welke reden dan ook, uit. Soms ga je dan juist met andere, minder belangrijke 

taken bezig. Maar…. je blijft er toch op een of andere manier telkens aan denken. Het blijven 

denken aan een uitgestelde taak kost veel denkenergie en levert geen studieresultaat op. 

Het uitstellen van taken die je eigenlijk wil en moet doen en waarvan je weet dat het 

uitstellen tot extra stress kan leiden heet Procrastinatie.  

Een andere situatie die je wellicht ook herkent is dat je, wanneer je eenmaal toch aan het 

werk gaat met je studietaak, dat het dan eigenlijk wel meevalt. Je vraagt je af waarom je het 

toch steeds hebt uitgesteld. Je zou een parallel kunnen trekken met een auto die stil staat en 

waarbij de motor het wel doet, maar de startmotor laat het afweten.  

Om de juiste vaardigheden en strategieën te gebruiken is het belangrijk om eerst te 

achterhalen wat de belangrijkste reden is waarom je er (maar) niet toe komt om te 

beginnen. 

Het vraagt namelijk andere maatregelen als je niet begint omdat je: 

geen overzicht hebt, 

of omdat je er erg tegen opziet omdat het teveel is of omdat je niet begrijpt wat je moet 

doen 

of omdat er andere zaken belangrijker zijn, of lijken te zijn, 

of omdat je afgeleid bent 

of omdat de ruimte niet uitnodigend is 

of omdat je het nut er niet van inziet.  

https://youtu.be/v8z3M65Ox9c
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Darj7oStGLkU&data=04%7C01%7Ce.d.haak%40pl.hanze.nl%7Cabcd1bf295c44699948a08d8ec5532e2%7Ca3b390147adc48faa11437c2434dbd69%7C0%7C0%7C637519197954498102%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4DOWa6bZHhtkg5UDNVWEcCWwiASQHLDBnH2rftw7CHo%3D&reserved=0
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Uit bovenstaande blijkt al dat taakinitiatie geen ‘pure’ cognitieve vaardigheid is. Maar er is 

wel een aantal vaardigheden en strategieën die helpen om sneller en effectiever te starten 

met je studietaken. 

Nut 

Het sneller en effectiever starten aan een taak helpt je efficiënter te studeren en kost je 

minder denkenergie. 

 

Oefening 1 Eigen uitstelgedrag 

Beschrijf je eigen voorbeeld 

Een moment waarop je een taak hebt uitgesteld waar je aan moest of wilde werken voor 

jouw opleiding.  

 

1. Wat moest je doen? 

 

2. Wat ben je, in plaats van met je taak bezig te gaan, gaan doen? 
 

3. Waarom? 

 

4. Wat waren de omstandigheden, in welke omgeving bevond jij je? Thuis, bij vrienden, 

eigen kamer ….? 

 

5. Was je alleen? Zo nee, wie waren er bij je, op dat moment? 
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Oefening 2 Oorzaken uitstelgedrag 
Welke oorzaak speelt een rol bij jou? 

Schaal 1 – 5 (1= speelt niet of nauwelijks een rol/herken me niet in de uitspraak; 5= speelt 

beslist een grote rol bij mij/ ik herken me in de uitspraak) 

De 8 O’s 

De 8  Mogelijke 
oorzaak/ 
hindernis 
O’s 

Hoe herken je dit in de 
praktijk? 
Uitspraak van de student: 

Reden Score 1 - 5 

Onwetendheid 
 

Ik heb geen idee wat ik 
moet doen, ik heb het 
huiswerk niet 
opgeschreven, ik weet niet 
wanneer ik het af moet 
hebben. 
Ik weet niet hoeveel tijd 
het me gaat kosten. 

Kennistekort  

Onvermogen 
 

Ik kan niet aan het 
huiswerk beginnen omdat 
ik het echt niet kan. 

Niet kunnen leren 
(bijvoorbeeld geen mondelinge 
presentatie kunnen opnemen 
omdat je stembanden het niet 
doen) 

 

Onkunde 
 

Ik kan niet aan het 
huiswerk beginnen omdat 
ik het niet snap, nooit 
gedaan heb. 

Handelingsverlegenheid  

Onbruik 
 

Ik kan niet aan het 
huiswerk beginnen omdat 
ik lange tijd geen huiswerk 
heb gemaakt. Het zit niet in 
mijn systeem/routine. 

Lang niet gedaan  

Onzekerheid 
 

Ik kan geen huiswerk 
maken omdat ik bang ben 
dat  
het teveel is of dat 
het te moeilijk is. 

Gebrek aan zelfvertrouwen  

Onvoorbereid 
/onnadenkend  
 

Ik weet niet wat ik precies 
moet doen en wat ik erbij 
nodig heb. 
 
 

Gebrek aan voorbereiding  

Omstandighede
n  

Ik wordt vaak afgeleid door 
zaken in mijn omgeving die 
aandacht van mij vragen. 
 

Geen bewuste keuze voor minder 
afleidende omstandigheden 

 

Onwil Ik zie het nut er niet van in 
en wil liever andere dingen 
doen. 

Onbekendheid met nut  
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Oefening 3 Wat wil ik verbeteren 

 

Aan welke vaardigheden of strategieën ga je aandacht besteden om taakinitiatie te 

verbeteren? 

1.  Vaardigheid of strategie _____________________________________________ 

 

2.  Vaardigheid of strategie _____________________________________________ 

 

3.  Vaardigheid of strategie _____________________________________________ 

 

4.  Vaardigheid of strategie _____________________________________________ 
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Omstandigheden verbeteren  

Waar je bent, met wie je bent en wat er gaande is op het moment dat je wilt gaan studeren 

kan de effectiviteit van je inspanningen behoorlijk beïnvloeden.  Zowel positief als negatief. 

Je bent echter geen slachtoffer van de omstandigheden als je bewust keuzes maakt. 

Waar? Kies bewust voor een goede studieplek 

1. Een andere plek dan thuis 

Je kunt ervoor kiezen naar een andere plek te gaan om te studeren als dat mogelijk is. 

Bijvoorbeeld in bij een ander thuis (vriend/vriendin  of ouders). Je kan ook een plek zoeken 

in bijvoorbeeld Het Forum of bij je eigen opleiding. 

2. Thuis studeren. 

 Mensen die heel effectief thuis werken noemen als belangrijkste maatregelen: 

• Creëer een rustige, opgeruimde ruimte.  

• Ga ergens anders zitten dan waar je zit om te relaxen.  

• Kleed je anders, niet onverzorgd of in pyjama. 

• Reduceer afleiding door geluiden, visuele beelden en sociale media.  

• Verlaag de drempel door een wekker(app) in te stellen. Je begint bijvoorbeeld 

met een half uur te werken voor je opleiding.  

Met wie? Kies bewust voor alleen studeren of studeren met de juiste studiegenoot 

3. Een (serieuze) studiegenoot 

Als je ervoor kiest om samen met iemand te studeren, kies dan bewust voor een persoon 

waardoor jij effectiever gaat studeren. Dit kan uiteraard ook digitaal. Benoem en beschrijf 

concreet op welke wijze iemand jou kan helpen om aan je studietaken te gaan werken.  

• Ga je samen studeren om in ieder geval samen de pauzes door te kunnen brengen? 

• Wil je hulp en extra uitleg van de persoon waarmee je gaat studeren? 

• Wil je iemand gebruiken als stok achter de deur, iemand die je aanspoort en die 
eventueel achteraf mee-controleert of je je taken hebt uitgevoerd? 

4. Studeren in een groep 

Soms zijn er studieverenigingen, huiswerkklassen of groepen die samen studeren. Dat kan 

letterlijk in dezelfde ruimte zijn of het kan via een digitale omgeving. Doel is altijd om elkaar 

te ondersteunen bij het beginnen aan - en maken van -  studietaken. Je kunt altijd zelf een 

oproep doen en een studiegroep starten. 

5. Een persoon die jou ondersteunt als ‘Body-double’. 

‘Body-double’ is een term uit de film- en theaterwereld. De persoon treedt op als stand-in of 

stuntman of vrouw. Als een schaduwfiguur. Binnen het onderwijs betekent dit dat je ervoor 

kunt kiezen samen met iemand te werken in dezelfde omgeving. Dit kan een vriend of 

vriendin zijn of een andere persoon die jij als steunend ervaart. Het is niet belangrijk dat die 

ander met dezelfde taak bezig is, maar wel dat hij of zij aan het werk is op een manier die jou 

niet afleidt. Terwijl jij bijvoorbeeld aan de keukentafel voor je opleiding bezig bent kan jouw 

huisgenoot bezig zijn met overhemden strijken. De body-double kan ook iemand zijn die jou 

digitaal ‘ophaalt’ om tegelijk met een zelfde studietaak aan de slag te gaan. Je ervaart sociale 

druk om door te gaan met werken voor je studie doordat het opvalt als je niets zou doen of 

je met andere zaken bezighoudt.  
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Thuisoefening 

Beginnen aan een taak 

Ga een half uur werken aan een taak voor je opleiding. 

• Kijk in je agenda en kies een overzichtelijke taak. 

• Stel je wekker in op 30 minuten. 

• Bereid je goed voor: zoek je spullen bij elkaar: studiehandleiding, boek, ppt, 

aantekeningen en laptop of computer van school. 

• Kies een rustige plek. 

• Reduceer afleiding. Zet je mobiel uit, stel een programma in om niet gestoord te 

worden. 

• Ontspan je. Let op je ademhaling, zet een glas water binnen handbereik en let op je 

zithouding. 

• Start met ‘studeren’. En stop als de wekker is afgegaan. 

• Bespreek je ervaring tijdens de volgende bijeenkomst met jouw trainer. 

 

➢ Alsnog niet duidelijk is waarom je niet aan een taak begint, houd dan komende week 

bij welke taken je had willen of moeten doen en wat je anders hebt gedaan. 

 

➢ Probeer drie keer deze week te starten met een taak voor school van een half uur tot 

drie kwartier.  
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Bijeenkomst 2 – Organiseren en taken opdelen 
Bespreken van de thuisoefening 
Is het gelukt om een of meerdere keren 30 minuten met een studietaak bezig te gaan? 

 

Wat ging er goed/ wat hielp: goede voorbereiding, spullen bij elkaar gezocht, rustige plek 

gezocht, wekker gezet, afleiding gereduceerd, ontspannen? 

 

Informatie  

Studenten die moeite hebben met organiseren vinden het vaak lastig om door de bomen het 

bos te zien. Zij vergeten vaak spullen, kunnen lastig spullen terugvinden en hebben vaak een 

rommelige werkplek. Ook opdrachten of werk dat ingeleverd wordt kan er slordig uitzien.  

Maar organisatie heeft ook te maken met het scheiden van hoofd- en bijzaken in 

studieboeken en/of ongestructureerde aantekeningen. 

Organiseren 

is de vaardigheid om dingen volgens een bepaald systeem te structureren of te 

ordenen. 

Nut 

Een betere organisatie bespaart je energie, tijd en ergernis. Je hoeft je hoofd niet te breken 

over waar je je spullen gelaten hebt en kunt direct aan de slag. Het bevordert jouw 

productiviteit. 

Huidige situatie 

Schrijf op hoe georganiseerd jij bent met betrekking tot jouw studie.  

Waar bewaar je op dit moment je persoonlijke bezittingen als sleutels, tas, portemonnee, 

mobiele telefoon en agenda? 

 

 

 

 

Waar bewaar je materiaal dat je nodig hebt voor je studie? Denk aan je laptop of computer, 

je boeken, schriften, aantekeningen, schrijfgerei en andere materialen en gereedschappen. 

 

 

 

Waar bewaar je digitale bestanden die je nodig hebt voor je studie? Gebruik je een 

mappenstructuur? hoe sla je digitale aantekeningen op? Maak je back-ups? 
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Hoe kan ‘organiseren’ je helpen jouw leerdoel te halen? 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

Demonstratie 

Bespreek voorbeelden van georganiseerde omgevingen. Denk aan een bibliotheek, de 

schappen van een winkel, maar ook voorbeelden van studenten die je kent die hun 

omgeving georganiseerd hebben. 

Bedenk dat een omgeving die er rommelig uitziet, voor de persoon zelf soms heel 

georganiseerd kan zijn. Hij of zij kan moeiteloos alles terugvinden omdat er voor een 

bepaalde ordening is gekozen. Deze ordening is vaak niet duidelijk voor anderen en het kan 

dus voor een ander wel heel lastig zijn om in een dergelijke omgeving spullen te vinden. 

Bespreek ook het belang van een goed georganiseerde digitale omgeving. 

 

Oefening 1 Een thuis voor je spullen 
 

a. Creëer een ‘thuis’ voor belangrijke persoonlijke spullen  

Een van de strategieën om te organiseren is het creëren van een ‘thuis’ voor jouw 

belangrijkste persoonlijke bezittingen. Als jij op dit moment nog geen ‘thuis’ hebt voor deze 

bezittingen, dan is dit jouw volgende ‘thuis-oefening’.  

Kies een voorwerp dat je als vaste plek kunt gebruiken. 

Bijvoorbeeld een schap, een grote schaal, een doos, een schooltas, een blik of haak. 

Als je een schooltas kiest, gebruik dan één vak van je tas alléén voor persoonlijke items. 

 

Bepaal waar in je huis de vaste plek komt. 

Bijvoorbeeld op een tafel naast de voordeur, op een plank in de keuken of in de schaal op de 

tafel. 

Het moet een geschikte plek zijn waar je iedere dag langskomt als je je huis binnenkomt, 

zodat het gebruiken van de vaste plek gemakkelijk een gewoonte wordt. 

 

b. Creëer een ‘thuis’ voor spullen die met je opleiding te maken hebben  

Naast je persoonlijke spullen is het belangrijk dat je, zonder te hoeven zoeken de spullen die 

je voor de opleiding nodig hebt kunt vinden. Ook hiervoor moet je een vaste plek creëren, 

als jij die op dit moment nog niet hebt. Denk aan laptop, boeken, schriften, schrijfgerei, 

mappen en aantekeningen.  

Kies een voorwerp dat je/ specifieke ruimte die je als vaste plek kunt gebruiken. 

Bijvoorbeeld een schap, een doos of kist, een lade onder je bed. 

Een bureau, een hoek in je kamer, een deel van een kast. 
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Bespreek in duo’s waar je deze plekken zou kunnen creëren. De plek moet ruim genoeg zijn 

om al je spullen op te bergen en terug te vinden. 

c. Creëer een digitaal ‘thuis’ voor bestanden die met je opleiding te maken hebben  

Voor digitale bestanden geldt in feite hetzelfde als voor spullen; berg ze zo op dat je ze goed 

terug kunt vinden. Bespreek en bekijk samen hoe jouw mappenstructuur er uit ziet op je 

laptop of computer. Een logische indeling is per vak en sub mappen voor specifieke 

onderdelen van een vak.  

 

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 bijeenkomst) en het 

maken en gebruiken van to-do-lijsten (volgende bijeenkomst). 

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. 

 

Huidige situatie 

Splits jij vaker grote opdrachten op in kleinere taken? Zo ja, geef een voorbeeld. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________________ 
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Oefening 2  Een deadline halen 
Op 1 juni geef je een feest met huisgenoten. 

Het nu eind april. 

De stappen zijn al beschreven. 

Geef de volgorde aan, 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  
 
 

 

 Uitgaven kosten checken en onderling 
afrekenen 

 
 
 

 

 Inventariseren van het aantal gasten dat 
we definitief verwachten 
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Oefening 3   Een grote opdracht opdelen in kleinere onderdelen  
Doe het voor een eigen vak/project  

Pak een van je studiehandleidingen voor een vak waar je op dit moment aan moet werken. 

Bedenk en beschrijf hoe je deze kunt opdelen in kleinere onderdelen. 

Grote opdracht:            

 

Kleinere onderdelen: 

Rangorde Stappen/ onderdelen Tijdschema 

Tijdsduur Datum 
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Thuisoefening 
Pak een studiehandleiding van een ander vak of project dan waarmee je in de bijeenkomst 

hebt geoefend en bedenk en beschrijf hoe je de taken kunt opdelen in kleinere onderdelen. 

Grote opdracht:            

 

Kleinere onderdelen: 

Rangorde Stappen/ onderdelen Tijdschema 

Tijdsduur Datum 
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Bijeenkomst 3 – Time- en taakmanagement 
Bespreken van de thuisoefening 

 

Welke spullen hebben een andere plek gekregen? 

Wie heeft zijn spullen/bestanden van de opleiding anders georganiseerd en hoe? 

 

Is het gelukt om een grotere opdracht in kleinere opdrachten op te knippen en zo ja, wat 

heeft dat je opgeleverd? 

 

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. 

 

Tips  

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. 

 

Informatie 

Taakmanagement is een vaardigheid om een ‘effectievere’ student te worden. Naast het 
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opdelen van taken (bijeenkomst 2) is een tweede vaardigheid die taakmanagement 

bevordert het maken en gebruiken van to-do-lijsten.  

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 

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.  

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. 

Huidige situatie 

Gebruik je zelf een agenda en/of to-do-lijst? Zo ja, welke? 

___________________________________________________________________________ 

Zo nee, kies je voor papier of liever elektronisch? 

___________________________________________________________________________ 

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

regelmatig ziet en checkt. 

___________________________________________________________________________ 

 

Als je een digitale agenda en to-do-lijst gebruikt, hoe zorg je dan dat deze op jouw mobiel 

vaak in beeld komen? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe kan ‘het maken en gebruiken van to-do-lijsten’ je helpen bij je leerdoel? 

___________________________________________________________________________ 
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Demonstratie 

De ‘Urgentie en Belang-Matrix’. 

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.  

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.  

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 

 
 
 
 
 
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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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). 

 

Oefening 1  Waar gaat jouw tijd inzitten? 
 

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.             

12.             

Plaats deze activiteiten in het juiste kwadrant in de lege matrix hieronder.  
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Matrix urgentie en belangrijkheid 

 

  

 
 
 
 
 
Belangrijker 

1. 
Cruciale activiteiten 
 
 
 

2. 
Belangrijke doelen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Minder 
belangrijk 

3.  
Onderbrekingen 
 
 
 
 

4. 
Afleidingen 
 
 
 

  
Urgent 

 

 
Minder urgent 
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Oefening 2  Prioriteiten stellen 
Maak nu je eigen to-do-lijst (of check een to-do-lijst die je al hebt gemaakt). Gebruik de lege 

lijst op de volgende pagina. 

Schrijf alle dingen op die je de komende week moet doen, of die je wilt gaan doen. Verdeel 

ze vervolgens in categorieën, afhankelijk van hoe belangrijk ze zijn. Gebruik eventueel de lijst 

met ‘Suggesties voor items op je to-do-lijst’ op de volgende pagina.   

Categorie Wanneer het gedaan moet worden 

Hoge prioriteit (H) Vandaag of morgen 

Middellange prioriteit (M) Ongeveer binnen een week 

Lage prioriteit (L) Ongeveer binnen een maand 

 

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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Slik die kikker! 

Een methode uit de time-management is om elke dag te beginnen met de kikker slikken. Dat 

betekent dat je van je to-do lijstje datgene het eerst doet waar je het meest tegenop ziet, of 

waar je de meeste weerzin bij voelt.  

Als je begint met het slikken van de kikker, krijg je nieuwe energie, omdat je ineens meer 

ruimte voelt in je hoofd en je tijd. Het is even heel vies (slik), maar daarna super bevrijdend! 

Als je met het lastigste van je lijstje begint, dan gaat de rest van de dag er anders uitzien!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisoefening  
➢ Als je nog geen agenda gebruikt, ga dat dan eens doen voor de komende maand en 

zet daar alle afspraken in: deadlines en opdrachten van je huidige studieonderdelen 

(zie ook de studiehandleidingen) in je agenda (projecten, leeswerk, verslagen, 

toetsen en eindproducten). 

➢ Als je nog geen to-do-lijst gebruikt, maak dan een to-do-lijst voor de komende week 

en maand. 

➢ Maak een keuze voor een papieren versie of een digitale versie. Maak gebruik van 

een driedeling bij de prioritering van de activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld drie 

verschillende kleuren post-it’s gebruiken of drie digitale lijsten op een verschillende 

manier vormgeven. 

➢ Kies een plek waar je je to-do-lijst bewaart. 

➢ Als je al wel een to-do-lijst maakt maar niet actief gebruikt, kijk dan of je het gebruik 

nog kunt verbeteren 

 

Thuisoefening  
➢ Houd van een dag bij hoe je jouw tijd besteed hebt.  

➢ Denk ook eens na over manieren waarop je meer tijd kunt besteden aan kwadrant 2 

activiteiten. 
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Bijeenkomst 4 - Concentreren tijdens een taak (focussen) 
Bespreken van de thuisoefening 

Hoe is het gegaan met het gebruik van je agenda en to-do-lijsten? 

Heb je meer inzicht aan welk kwadrant (urgentie- belangrijk) je je meeste tijd besteedt?  

Heb je nagedacht hoe je meer tijd kunt besteden aan activiteiten in kwadrant 2? 

 

Informatie 

Het werken aan studietaken vraagt meerdere uren. Binnen het hbo wordt ervan uit gegaan 

dat je ongeveer 40 uur per week met je studie bezig bent, dit is inclusief het volgen van 

colleges en het werken in groepen. Gemiddeld komt het neer op zo’n 20 uur zelfstudie per 

week. Het kan heel vermoeiend zijn om je lang te concentreren. Je raakt makkelijk afgeleid. 

De afleiding kan komen vanuit jezelf, vanuit je eigen hoofd (je gedachten dwalen af) en 

vanuit de omgeving.  

Strategieën 

Er zijn twee belangrijke strategieën die helpen om gefocust te blijven: 

a. Zelfpraat  

b. Pauzes nemen. 

 

a. Zelfpraat 

is het (hardop) tegen jezelf praten terwijl je een taak uitvoert. 

 

Misschien klinkt het raar, en is het in het begin erg wennen om tegen jezelf te praten terwijl 

je een taak uitvoert, maar je zult merken dat hoe vaker je het doet, hoe natuurlijker het 

wordt en hoe beter het werkt. Je herhaalt de stappen van de activiteit die je uitvoert voor 

jezelf terwijl je de activiteit uitvoert. Bijvoorbeeld: boek pakken, programma openen, 

persoon x  mailen. 

 

Nut 

Door zelfpraat toe te passen, blijf je met je aandacht bij de taken die je achtereenvolgend uit 

wil voeren. 

 

Demonstratie 

De trainer demonstreert zelfpraat bij een opdracht. De trainer praat tegen zichzelf over de 

voortgang van een taak en benoemt de deeltaken.  

Huidige situatie 

Bedenk en benoem wanneer je zelfpraat gebruikt in je dagelijks leven. Deze momenten 

kunnen gerelateerd zijn aan je opleiding maar dat hoeft niet zo te zijn. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Als jij niet gewend bent aan het gebruik van zelfpraat, probeer dan studiegerelateerde 

situaties te bedenken waarbij je denkt dat zelfpraat je zou kunnen helpen. Denk aan anderen 

die je kent die het toepassen. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hoe kan ‘zelfpraat’ (concentreren tijdens een taak)  je helpen bij jouw leerdoel? 

___________________________________________________________________________ 

 

b. Een pauze nemen 

is een tijdelijke periode van onderbreking van een handeling, met de bedoeling om even tot 

rust te komen en daarna met frisse moed de draad weer op te pakken.  

Een tweede strategie om geconcentreerd je taak te blijven uitvoeren is het nemen van een 

pauze. Iedereen die langer geconcentreerd moet werken krijgt te maken met momenten 

waarop zijn of haar aandacht verslapt. Zo kan het voorkomen dat je soms drie keer iets moet 

lezen voordat het tot je doordringt wat er staat of dat je merkt dat je werktempo omlaag 

gaat. Regelmatig pauzes nemen klinkt heel logisch, maar het consequent pauzes nemen én 

die ontspannen invullen is voor de meeste druk bezette mensen echt een uitdaging. Zeker 

als er tijdsdruk is denk je vaak dat je de tijd voor een pauze niet kunt missen. 

Nut 

Het nemen van een pauze helpt je om je energieniveau op peil te houden en heeft direct 

invloed op je productiviteit. Bij grote opdrachten waar je langere tijd mee bezig bent, is het 

de bedoeling dat je na een pauze de opdracht weer oppakt. Bij korte opdrachten neem je 

pauze na het afronden ervan en start je na de pauze met een nieuwe opdracht. 

Huidige situatie 

Neem je pauzes terwijl je werkt aan opleidingstaken? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe vaak? Hoe lang? 

___________________________________________________________________________ 

Wat doe je tijdens deze pauzes? 

___________________________________________________________________________ 

Wat voor effect heeft het nemen van pauzes op je concentratie? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe kan ‘pauzes nemen’ (concentreren tijdens een taak) je helpen bij jouw leerdoel? 

___________________________________________________________________________ 
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Oefening zelfpraat en pauzes nemen 
Tijdens de volgende oefeningen probeer je zelfpraat toe te passen en neem je zo nodig een 

pauze. De oefeningen zijn niet moeilijk, maar je moet er wel geconcentreerd voor zijn. Het is 

de bedoeling dat je de oefeningen a en b na elkaar doet. Je bepaalt zelf of je een pauze 

neemt, wanneer en hoe je deze invult. Je vindt de oefeningen in bijlage 1. 

a. Volgorde bepalen 

Bepaal of de beschreven stappen in de goede volgorde staan. Kruis ‘Ja’ of ‘Nee’ aan. 

Wanneer je ‘Nee’ aankruist, geef dan aan wat volgens jou wel de goede volgorde van de 

stappen is. Let op, als er meerdere opties zijn voor een goede volgorde, beschrijf die dan 

allemaal en beschrijf de reden. 

b. Woordzoeker 

Onder aan de pagina staan woorden. Alle woorden zijn terug te vinden in de matrix. Ze staan 

door elkaar en kunnen zowel horizontaal, verticaal als diagonaal afgedrukt zijn. Zoek de 

woorden op en streep ze door. 

 

TIPS 

Hieronder worden een aantal strategieën beschreven die in de praktijk werken. 

Alleen jij kunt beslissen wanneer je behoefte hebt aan een pauze, hoe lang die pauze moet 

duren en welke invulling jouw aanspreekt. 

1. Doe 30 seconden fysieke oefeningen  

o 30 seconden oefeningen doen om je nek los te maken 

o 30 seconden rondwandelen 

o Masseer zelf je nek 

o Sluit je ogen en tel tot 30 

o Strek je benen, strek je armen 

o Laat je hoofd op je knieën rusten  

o Schud je handen, wapper met je handen, zwaai rondjes met je armen 

o Doe 10 kniebuigingen 

 

2. Verlaat je werkplek 

Loop even naar een andere ruimte, naar de kantine, naar een ander lokaal. Je laat je werk 

letterlijk even ‘los’. De plek waar je aan het werk bent associeer je ook met werk, door er 

fysiek weg te gaan en kunt daarna weer met een frisse blik je werk oppakken.  

3. Doe een Powernap. 

Als je je echt duf voelt kan een korte slaap echt helpen om op te laden. Volgens onderzoek is 

20 minuten effectief. https://timemanagement.nl/slaaptekort-inhalen/ 

4. Ga 10 minuten buiten wandelen. Frisse lucht en verblijven in een groene omgeving helpen 

echt bij ontspannen en een andere mindset. Wat voor basisschool kinderen werkt- dagelijks 

een mile (= 1,6 km) buiten wandelen - werkt voor jongeren en volwassenen ook (onderzoek 

https://thedailymile.nl/onderzoek/). 

https://timemanagement.nl/slaaptekort-inhalen/
https://thedailymile.nl/onderzoek/
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5. Eet iets gezonds of drink wat water. 

Studeren kost energie. Mensen die weinig energie hebben kunnen niet helder nadenken. 

Voeding die bekend staat als ‘productiviteit-booster’: vis, noten, zaden, chocola, avocado, 

blauwe bessen, volkoren producten en rauwe wortels. 

 

Thuisoefening 
Pas de strategie van zelfpraat als hulpmiddel bewust toe, bijvoorbeeld als je iets uit je hoofd 

moet leren of als je spullen moet verzamelen om mee te nemen. 

Probeer regelmatig een pauze te nemen en houd komende week bij op welke manier je 

pauzes inlast en welke vorm jou het meeste aanspreekt. 
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Bijeenkomst 5 - Het verminderen van afleiding 
Bespreken thuisoefening 
Heb je de strategieën van zelfpraat toegepast? Zo ja, in welke situatie(s)? 

Heb je regelmatig pauzes ingelast en zo ja, in welke vorm? 

 

Informatie 

Afleiding reduceren 

is het beperken van activiteiten die de gedachten op iets anders (op dat moment niet 

belangrijker) kunnen richten. 

Tijdens het studeren moet je vaak langere tijd je aandacht bij een taak houden. Het kan heel 

vermoeiend zijn om je lang te concentreren. Veel studenten raken makkelijk afgeleid tijdens 

het uitvoeren van taken. De afleiding kan extern of intern zijn.  

 

Bij externe afleiding word je afgeleid door anderen en/of je omgeving. Bijvoorbeeld door 

een huisgenoot die binnenkomt om met je te kletsen, door te luisteren naar geluiden van 

buiten of door te reageren op sociale media.  Als je je laat afleiden door een appje of een e-

mail, duurt het minstens 20 minuten voordat je weer terug kunt naar een situatie die nodig 

is om een moeilijke taak te volbrengen, zoals een verslag schrijven, programmeren of een 

spreadsheet maken.  

 

Bij interne afleiding word je afgeleid door jezelf en je eigen gedachten zonder externe 

prikkel. Het kan zijn dat je bedenkt dat je de was nog moet doen of dat je zin hebt om iets 

anders te doen, maar het kan ook zijn dat je wordt afgeleid omdat je aan het piekeren bent 

of je alles wel op tijd afkrijgt of dat je je ernstig zorg maakt over een persoonlijk kwestie. 

Uiteraard is het ook mogelijk dat je gedachten (intern) afdwalen door externe prikkels. 

‘Het reduceren van afleiding door sociale media’ is tegenwoordig een essentiële vaardigheid 

voor studenten. 

 

Huidige situatie 

 

Lukt het jou je te concentreren tijdens taken voor de opleiding? 

Zo Ja, wat doe je wanneer het wel lukt? 

___________________________________________________________________________ 

Zo nee, wat gebeurt er dan? 

___________________________________________________________________________ 

Heb je je mobiel aanstaan tijdens het werken aan taken voor je opleiding? Ben je tijdens het 

studeren bezig met sociale media? 

___________________________________________________________________________ 
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Zo ja, met welke reden?  

___________________________________________________________________________ 

Zo nee, waarom niet? 

___________________________________________________________________________ 

 

Draag je een koptelefoon? Wanneer? Met welk doel? 

___________________________________________________________________________ 

Welke programma’s staan open als je op je laptop werkt? 

___________________________________________________________________________ 

Waar zit je terwijl je aan studietaken werkt? 

___________________________________________________________________________ 

Hoe kan afleiding reduceren je helpen bij jouw leerdoel? 

___________________________________________________________________________ 

 

Oefening 1 -Sterkte zwakte analyse 
 

Strategie – vaardigheid toepassen – gebruik hulpbron   

Ik kies bewust een geschikte werkplek   

Ik geef aan dat ik niet gestoord wil worden   

Ik gebruik mijn koptelefoon om omgevingsgeluiden buiten te 
sluiten 

  

Ik zet mijn mail/internet uit   

Ik leg mijn mobiel weg of blokkeer functies /verwijder apps   

Ik instaleer apps die mijn afleiding meten   

Ik leer actief: schrijf dingen op, loop rond, lees hardop etc   

Ik kies bewust voor een persoon/personen om samen mee te 
studeren 

  

Ik kies bewust voor een ‘body-double’: iemand in mijn buurt 
die ook met een (andere) taak bezig is  

  

Ik neem regelmatig even pauze   

   

   

 

Demonstratie 

Bekijk en bespreek samen met je trainer het filmpje: Wat er in je brein gebeurt als je wordt 

afgeleid door sociale media:  https://www.youtube.com/watch?v=ZydDp-JD-VM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZydDp-JD-VM
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Oefening 2 Samenvatting maken 
1. Een samenvatting maken terwijl je regelmatig wordt afgeleid. 

Lees de tekst in de bijlage 2 van dit werkboek en begin met het maken van een 

samenvatting. Je krijgt hiervoor 10 minuten. Leg je mobiel op tafel en zorg dat je bereikbaar 

bent via sociale media. 

Iedere 2 minuten wordt je afgeleid; ofwel door een actie van de trainer of door je eigen 

sociale media. 

 

2. Een samenvatting maken terwijl je niet extern wordt afgeleid. 

Ga verder waar je gebleven bent. Lees verder of start met een samenvatting van de tekst. Je 

krijgt hiervoor weer 10 minuten. Leg je mobiel uit het zicht en gehoor, zorg dat je 

onbereikbaar bent via sociale media. Zet zo mogelijk een koptelefoon op. 

Bespreek de verschillen met de trainer. 

 

Thuisoefening 
➢ Houd de komende week bij, tijdens de uitvoering van verschillende onderwijstaken 

(bijvoorbeeld het volgen van een hoorcollege; het werken aan een opdracht en het 

lezen van een artikel) of je afgeleid wordt en waardoor. 

 

➢ Zoek en beschrijf tenminste 5 online tools die je zou kunnen installeren tegen 

afleiding door sociale media. 

 

➢ Kies uit de onderstaande strategieën nog een aantal waarvan je denkt dat ze jou 

kunnen helpen en probeer ze een week uit. 

 

Strategieën als je last hebt van externe afleiding 

• Kiezen van geschikte werkplek. 

• Aangeven dat je niet gestoord wil worden. 

Bedenk hoe je dit kunt aangeven, bij wie en op welke manier. 

Geef aan waarom je niet gestoord wilt worden en geef aan voor hoe lang! 

• Het opzetten van een koptelefoon schermt je af van omgevingsgeluiden én geeft een 

signaal dat je niet gestoord wilt worden. 

• Reduceer afleidingen: zet mail/internet uit, leg je mobiel weg, blokkeer je mobiel, 

verwijder apps die afleiden of blokkeer deze apps tijdelijk. 
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Strategieën als je last hebt van interne afleiding 

Het is vaak lastiger om interne afleiding uit de weg te gaan of te elimineren. Je kunt je eigen 

gedachten immers niet uit de weg gaan, die gedachten ‘ploppen op’. Bij interne afleiding is 

het belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is. Mogelijke oorzaken zijn: 

• Frustratie 

• Uitputting 

• Hindernis 

• Piekeren 

 

Frustratie. 

Als een taak moeilijk is en je begrijpt deze niet of het lukt niet dan roept dit vaak frustratie 

op. Frustratie kan leiden tot piekergedachten en/of tot een verhoogde gevoeligheid voor 

afleiding. Als dit je vaak overkomt is het belangrijk om te achterhalen waar de frustratie 

vandaan komt. Is de taak te moeilijk?  

→ Wie kan je dan inschakelen om het begrijpelijk te maken (docent, student, kennis, 

onbekende via internet)? 

→ Snap je niet wat je moet doen? Waar kan je uitleg vinden (boek, studiehandleiding, 

presentaties, internet)? 

Uitputting 

Als je te lang bezig bent kun je vaak niet helder meer denken. Neem regelmatig pauzes. Ga 

even iets anders doen: wandel 10 minuten, neem iets te drinken of maak kort een praatje 

met iemand over een heel ander onderwerp. 

Hindernis 

Soms ben je goed met een taak bezig maar loop je aan tegen een onderdeel dat niet direct 

lukt of dat meer tijd vraagt. Dat is vaak het moment waarop je kunt denken “dan ga ik nu 

even iets anders doen, bijvoorbeeld even op sociale media kijken”. Dit heeft vaak te maken 

met doorzettingsvermogen. Je kunt doorzettingsvermogen trainen door telkens iets langer 

met de lastige taak bezig te zijn (nog 10 minuten extra) en jezelf te belonen als je 

hindernissen overwint. 

Piekeren 

Mogelijk word je afgeleid door piekergedachten als “hierna moet ik nog heel veel andere 

taken afronden” of “ik krijg het niet af”. Dit kan je erg afleiden van de taak waar je mee bezig 

bent. Een strategie kan zijn om een vel papier naast je neer te leggen waarop je de 

piekergedachtes noteert. Uit onderzoek is bekend dat wanneer je deze gedachten opschrijft, 

je brein niet meer de neiging heeft om deze krampachtig te willen onthouden. Je kunt het 

dan vaak even van je af zetten. Na afloop van je studietaak pak je het vel papier er weer bij 

en ga je aan de slag met de dingen die je hebt opgeschreven.  

Als je veelvuldig piekert omdat je je zorgen maakt over situaties waarbij je je machteloos 

voelt dan is het belangrijk daar met iemand die je vertrouwt over te praten en eventueel 

hulp te zoeken. 
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Bijeenkomst 6 -  Maken van een plan 
Bespreken van de thuisoefening 
Heb je bijgehouden waardoor je werd afgeleid afgelopen week? 

Heb je online tools gevonden die je kunnen helpen? 
Heb je nog bepaalde strategieën uitgeprobeerd? Welke hielp(en)? 

 

Oefening plan van aanpak  
Maak een plan om te stoppen met uitstellen! 

1. Beschrijf de belangrijkste oorzaak van jouw uitstelgedrag (kijk nog eens terug naar de 8 O’s) 
 

 

 

 

 

2. Beschrijf wat je wilt bereiken met je plan (kijk nog eens terug naar je leerdoelen uit bijeenkomst 
1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Beschrijf welke van de vaardigheden- hulpbronnen- strategieën jou kunnen helpen je doelen te 

bereiken (maak gebruik van alles wat je hebt geleerd en de tips uit bijlage 3) 
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4. Beschrijf zo concreet mogelijk wat je er wanneer en hoe aan gaat doen/ wat je gaat 
uitproberen 

 

Wat wanneer hoe waar met wie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

 
5. Bespreek het met iemand die jou erbij kan ondersteunen, zodat je weet dat je jouw plan gaat 

evalueren. 
 

Ik vraag……………………………………………….om het …………………………………………….(datum) met mij te 

bespreken.  
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Bijlage 1 – Oefeningen zelfpraat en pauzes nemen 
Oefening a. volgorde bepalen 

 1) Studeren voor toetsen 6) Een lamp vervangen 
 1. Verzamel studiemateriaal  1. Controleer of je de lichtknop uit hebt gezet 
 2. Bestudeer het studiemateriaal  2. Schroef een nieuw peertje in 
 3. Maak de toets   3. Draai de oude lamp uit de fitting 
    4. Test het nieuwe licht 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 2) Een schilderij ophangen 7) Een verjaardagskaart versturen 
 1. Sla de spijker in de muur  1. Schrijf de felicitatie op de kaart 
 2. Zoek een plek voor het schilderij   2. Kies de kaart uit 
 3. Hang het schilderij aan de muur  3. Plak de enveloppe dicht 
    4. Doe de brief op de bus 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 3) Je ontbijt klaarmaken 8) Een boek lenen van de bibliotheek 
 1. Pak een kom  1. Ga naar de Bibliotheek 
 2. Doe muesli in de kom  2. Zoek langs de rijen boeken 
 3. Giet melk over de muesli  3. Pak het goed boek eruit 
 4. Eet met een lepel  4. Laat het boek registreren 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 4) Een kop koffie drinken 9) Een vriend bellen 
 1. Bestel je koffie  1. Pak je telefoon 
 2. Betaal voor de koffie  2. Toets het nummer in 
 3. Ga naar een koffie bar  3. Wacht tot je vriend opneemt 
 4. Drink de koffie  4. Zeg hallo 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 5) Een pizza bestellen 10) Een E-boek kopen via Bol.com 
 1. Bel een pizza-bezorg-service  1. Ga naar bol.com 
 2. Geef de bestelling door  2. Kies het boek uit 
 3. Zoek het telefoonnummer van 

een pizza-bezorg-service 
 3. 

4. 
Stop de E-boek versie in je winkelmand 
Betaal voor je aankoop 

 4. Wacht totdat de pizza wordt 
afgeleverd 

  
 

  Ja  Nee   Ja  Nee 
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 11) De afwas doen 16) Koekjes bakken 
 1. Doe de afwas in de vaatwasser  1. Selecteer een recept 
 2. Sluit de deur van de vaatwasser  2. Maak het beslag 
 3. Voeg het zeepblokje toe  3. Bak in de oven 
 4. Druk op de startknop  4. Pak de ingrediënten 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 12) De wekker zetten 17) Een opdracht maken 
 1. Stel het tijdstip voor het alarm in  1. Lees de studiehandleiding 
 2. Besluit wanneer je wilt opstaan  2. Vul het antwoord in 
 3. Schuif de alarmknop naar ‘aan’  3. Lees de lesstof 
 4. Ga slapen  4. Check het antwoordenboek 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 13) Inschrijven voor studieprogramma 18) Een telefoonnummer via het internet zoeken 
 1. Beslis welk vak je gaat volgen  1. Zoek de site om telefoonnummers te vinden 
 2. Bekijk welke vakken je kunt volgen  2. Vul de naam en het adres in van de persoon 

die je zoekt 
 3. Check de inschrijfbevestiging   3. Schrijf het juiste nummer op 
 4. Schrijf je in voor het vak  4. Start de computer 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 14) Een kamer schilderen 19) Het gras maaien 
 1. Kies een kleur  1. Pak de grasmaaier 
 2. Koop verf  2. Loop met de grasmaaier over het gras 
 3. Schilder de muren  3. Start de motor van de grasmaaier 
 4. Laat de verf drogen  4. Leeg de opvangbak met gemaaid gras 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 15) Je tanden poetsen 20) Medicijnen halen 
 1. Spoel je mond  1. Huisarts vragen om recept 
 2. Pak een tandenborstel  2. Geef het recept aan de apotheker 
 3. Knijp in de tandpasta  3. Ga naar de apotheek 
 4. Poets je tanden  4. Betaal voor het recept 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 
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 21) Je aanmelden voor een studie 26) Naar het strand gaan 
 1. Verzamel informatie over mogelijke studies  1. Pak een strandtas in 
 2. Vraag inschrijfformulier op  2. Zet de parasol op 
 3. Vul inschrijfformulier in  3. Rijd naar het strand 
 4. Verstuur inschrijfformulier   4. Smeer je in met zonnebrand 
 5. Kies een studie  5. Rijd terug naar huis 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 22) Naar een restaurant gaan 27) Boodschappen doen 
 1. Bestel een maaltijd  1. Ga de winkel in 
 2. Kijk op de menukaart  2. Kies je producten 
 3. Ga naar het restaurant  3. Pak een winkelwagen 
 4. Eet je maaltijd  4. Reken je boodschappen af 
 5. Betaal de rekening  5. Laad je auto in 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 23) Een brief schrijven 28) Naar de huisarts gaan 
 1. Pak papier  1. Maak een afspraak 
 2. Schrijf de brief  2. Ga naar je huisarts 
 3. Onderteken de brief  3. Meld je bij de assistente 
 4. Stop de brief in de brievenbus  4. Ga zitten in de wachtkamer 
 5. Sluit de enveloppe  5. Spreek met je huisarts 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 24) Een feest plannen 29) Een onderzoeksverslag schrijven 
 1. Prik een datum voor een feest  1. Zoek onderzoeksartikelen 
 2. Koop uitnodigingskaarten  2. Maak een opzet 
 3. Verstuur uitnodigingen  3. Schijf het verslag 
 4. Maak hapjes klaar  4. Lees onderzoeksartikelen 
 5. Verwelkom je gasten  5. Lever het verslag in 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 25) Naar een voetbalwedstrijd gaan 30) Autorijden 
 1. Reis naar het stadion  1. Open het portier van de auto 
 2. Koop een kaartje  2. Stap in de auto 
 3. Ga het stadion in  3. Start de auto 
 4. Zoek je stoelen op  4. Verander van versnelling 
 5. Bekijk de wedstrijd  5. Druk op het gaspedaal 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 
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 31) Een liedje afspelen 36) Een smoothie maken 
 1. Bedenk wat je graag wilt horen  1. Pak de blender 
 2. Start Spotify op  2. Start de blender 
 3. Kies een nummer  3. Stop fruit/groente in de blender 
 4. Druk op ‘play’  4. Schenk in een glas 
 5. Luister naar het nummer  5. Drink de smoothie 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 32) Benzine tanken zelfbediening 37) Naar een verjaardag gaan 
 1. Rijd weg  1. Ontvang een uitnodiging 
 2. Doe de tankslang in de tank  2. Koop een cadeau 
 3. Pomp de benzine  3. Ga naar de verjaardag 
 4. Hang de tankslang terug  4. Pak het cadeau in 
 5. Stop je pinpas in de betaalautomaat  5. Geef het cadeau aan je vriend 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 33) Een kamer zoeken 38) Een taart bakken 
 1. Zoek beschikbare kamers  1. Haal ingrediënten 
 2. Bepaal welke bij je behoeften past  2. Maak beslag 
 3. Bezichtig de kamers  3. Kies een recept 
 4. Selecteer wat je bevalt  4. Bak in de oven 
 5. Teken het huurcontract  5. Glazuur de cake  

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 34) Picknicken  39) S ’morgens naar de opleiding gaan 
 1. Pak de picknickmand in  1. Word wakker 
 2. Rij naar het park  2. Kleed je aan 
 3. Leg een kleedje neer  3. Neem een douche 
 4. Eet je picknick  4. Rij naar de opleiding 
 5. Rij naar huis  5. Verlaat je huis 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 35) Door de Mc Drive gaan 40) Brood roosteren 
 1. Rij naar het loket  1. Neem een snee brood 
 2. Bekijk het menu  2. Stop de snee in de broodrooster 
 3. Bestel je eten  3. Duw de hendel naar beneden 
 4. Betaal voor je eten  4. Wacht op de toast 
 5. Rij weg  5. Verwijder het brood  

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 
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Oefening b. zelfpraat en pauze nemen – woordzoeker 

Woordzoeker 1 

 

 

AGENDA 

COGNITIE 

GEHEUGEN 

LINKEN 

OPLEIDING 

PARAFRASE 

SKILL 

SPRONG 

STUDIE 

VERBAAL 

VISUEEL 

VRAGEN 

ZELFPRAAT 

V R A G E N O N S M E 

P A R A F R A S E E G 

C N E G U E H E G M N 

O N G N I D I E L P O 

L C A G E N D A R R R 

L I N K E N G I R Y P 

E Z E L F P R A A T S 

G C O G N I T I E K S 

E V E R B A A L I T F 

V I S U E E L L P N S 

S T U D I E L O E S D 
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Woordzoeker 2 
 

 

AANDACHT LUISTER STUDIE 
AGENDA OPLEIDING VERBAAL 
COGNITIE PARAFRASE VISUEEL 

GEHEUGEN SKILL VRAGEN 
VERBINDEN SPRONG ZELFPRAAT 

 

 

E C L L E T A A N D A C H T S 

R E A E U G Z J O L E Z V B G 

S B S G E I K I A J I E E G K 

S T R A E U S H U M T L R K O 

K Y U F R N S T K Z I F B N N 

I Q Y D E F D I E D N P I T E 

L Z Q T I K A A V R G R N I G 

L V T P A E L R R R O A D S U 

I V E R B A A L A L C A E Z E 

V R A G E N O N S P I T N U H 

E G N I D I E L P O D J A R E 

T S P R O N G E G Y E A I M G 



42 
 

Bijlage 2- Tekst lezen en samenvatten - behorende bij bijeenkomst 5 
Bron: Intermediair, 20 december 2016 
Wat was ik ook al weer aan het doen? Sociale media slopen je concentratievermogen 

Bas Hakker 

Hebben Social media een negatief effect op ons concentratievermogen? Bestaand onderzoek lijkt er 
zeker op te wijzen. 

Social media slokken een steeds groter gedeelte van onze tijd op. Gemiddeld brengen we een uur of 
twee per dag op internet door en jongeren zelfs drie uur. In 2012 gebruikte 65 procent van alle 
Nederlanders Social media voor persoonlijk gebruik; twee jaar later was dat percentage al gestegen 
tot 81 procent. De ongebreidelde stroom ultrakorte berichtjes op Facebook, WhatsApp en Twitter 
vraagt voortdurend aandacht. We kunnen in anderhalve zin in een emoticon uiteenzetten waar we 
moeten verzamelen voor het familie-etentje, maar hoeveel mensen lezen nog een boek van 400 
pagina's uit? Leidt het gebruik van Social media inderdaad tot een verminderd 
concentratievermogen? 

Balans 

Om die vraag te onderzoeken, beginnen we met het brein. Hoe werkt aandacht precies in ons hoofd? 

Heleen Slagter, universitair hoofddocent bij de vakgroep Brein en Cognitie van de master Psychologie 

aan de Universiteit van Amsterdam, legt uit dat we drie netwerken hebben waarmee aandacht wordt 

gereguleerd: 

1.  Het focusnetwerk gebruiken we als we geconcentreerd een boek lezen of als we op de weg 
letten tijdens het autorijden. Dit netwerk is belangrijk voor het richten van de aandacht en 
het onderdrukken van afleidende informatie. 
 

2.  Het reflexnetwerk stelt ons in staat te reageren op onverwachte gebeurtenissen die 
mogelijk belangrijk zijn. Slagter: 'Als er een hond op de weg loopt, moeten we natuurlijk in 
staat zijn om te reageren. Dan wordt ons focusgedeelte geïnterrumpeerd om de aandacht 
te kunnen verschuiven naar de nieuwe stimulus.' 

3.  Het defaultnetwerk reguleert aandacht. 'Dit netwerk is belangrijk voor interne aandacht. 
Het speelt een rol in dagdromen, het ophalen van persoonlijke herinneringen en het 
nadenken over de toekomst.' 

 

 

 

 

Negatieve invloed Bijna de helft van de jongeren vindt zelf dat Social media een negatieve invloed hebben op 
een of meerdere onderdelen van hun leven. Bijna een kwart van de meisjes kan niet zonder WhatsApp, 
Facebook of Instagram. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS onder vierduizend mensen tussen de 12 en 25 jaar. 
Vrijwel alle jongeren gebruiken sociale media; 51 procent is één tot drie uur per dag actief, 8 procent dagelijks 
vijf uur of langer. Peter Kerkhof, hoogleraar sociale media aan de VU, tegen NRC over dit onderzoek: 'Wanneer 
je tijdens het leren, en tijdens huiswerk maken een telefoon gebruikt, heeft dat een negatief effect op je 
prestaties.' 
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De balans tussen deze netwerken bepaalt ons concentratievermogen. Slagter: 'Als het ene netwerk 

actief is, wordt automatisch het functioneren van het andere netwerk beïnvloed. Je kunt nooit 

tegelijk goed de weg in de gaten houden en je aandacht switchen naar een hond. Het ene netwerk 

functioneert minder als het andere in beeld komt.' 

Niet parallel 

Jan Theeuwes, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en directeur 

van het Institute for Brain and Behaviour, bevestigt dat onze doelen tijdens een taak die concentratie 

vergt (het focusnetwerk) altijd naar de achtergrond verdwijnen op momenten dat interruptiesignalen 

de boel verstoren (het reflexnetwerk). In zijn ogen is het onmogelijk om die processen tegelijk te 

laten plaatsvinden. 'Onze hersenen werken op een seriematige manier en niet parallel. Daar is ook 

een reden voor: de wereld is zo complex dat we dat onmogelijk in één keer kunnen verwerken.' 

Stressconsultant Theo Compernolle, auteur van het boek Ontketen je brein, komt met een 

vergelijkbare analyse. Het is een groot probleem dat we altijd verbonden zijn, interrupties zorgen er 

immers voor dat het brein moet schakelen, aldus Compernolle. 'Als ik met jou telefoneer, zit alle 

informatie die ik wil delen in mijn werkgeheugen, maar daar kan maar één onderwerp tegelijk in 

zitten. Dus als een huisgenoot tegen me praat, dan hoor ik niet wat jij zegt.' 

Onze hersenen zijn volgens Compernolle niet gemaakt voor multitasken, en bovendien zijn we veel te 

lang met technologie bezig, waardoor we weinig slapen. 'Die slaap heeft het brein ook nodig. Kijk, die 

technologie is geweldig, ik wil niet terug naar de periode dat ik twee weken op een artikel moest 

wachten, maar het is te veel tegelijk.' Daar komt volgens Compernolle nog bij dat een 

miljoenenindustrie er alles aan doet om ons verslaafd te maken. 'In het boek Hooked (zie kader) 

vertellen marketeers alle methodes om dat voor elkaar te krijgen.' 

Verslaafd 
De Hooked-loop uit het boek Hooked - How to Build Habit-Forming Products van Nir Eyal biedt een 
handreiking om via Social media de aandacht te trekken: 

• De 'triggers' en de 'action'. Impulsen om je aandacht te trekken; dat kan per e-mail, maar ook 
via wervende teksten op Facebook en Twitter. 

• Beloning die inspeelt op behoefte, bijvoorbeeld om onderdeel van een groep te worden of 
een bepaald niveau van aanzien te bereiken. Hierdoor komt er dopamine in je hersenen 
vrij, het stofje dat je verslaafd kan maken. 

• Investering. Er wordt iets gevraagd van je, zoals het maken van vrienden en het reageren op 
berichten, waardoor het aangeboden product of de dienst ook een beetje van jouzelf gaat 
worden. 

Onderzoeken 

Voor Compernolle is het duidelijk dat voortdurende afleiding een negatief effect heeft op ons 

concentratievermogen, en dat geldt ook voor de andere wetenschappers (hoewel ze misschien iets 

voorzichtiger zijn met harde conclusies). Slagter: 'Er is wel bewijs voor het negatieve effect van 

internetgebruik op het concentratievermogen, maar alleen op gedragsniveau. In dit soort onderzoek 

worden vaak groepen die wél of níét veel online zijn met elkaar vergeleken, maar dan houd je de 

optie open dat mensen die van afleiding houden vaker online zijn, en dat om die reden deze groep 

sowieso slechter scoort op concentratietaken.' 

https://www.managementboek.nl/boek/9780241184837/hooked-how-to-build-habit-forming-products-engels-nir-eyal?affiliate=3894
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Er is volgens Slagter nog geen goed onderzoek gedaan naar de effecten van gebruik van Social media 

over langere tijd, of naar wat er precies in de hersenen gebeurt. Toch verwacht ze dat het effect van 

intensief internetgebruik op het concentratievermogen negatief is, vooral bij kinderen. 'Ik denk dat 

drie uur per dag op de telefoon zitten wel degelijk effect heeft op hoe de drie netwerken zich 

vormen. Helemaal als je kijkt hoe Social media ingericht zijn. Constante afleiding wordt juist 

gestimuleerd, en dus blijf je altijd op het reflexniveau hangen. Je wordt steeds verleid om even te 

kijken of er niet toch een berichtje is, met onverwachte beloningen. Daardoor kom je nog minder toe 

aan een taak die diepe concentratie vereist. Onverwachte beloningen zijn trouwens de grootste 

factor in het ontwikkelen van een internetverslaving.' 

Voor Theeuwes is het ook wel duidelijk: 'Het concentratievermogen is veel minder dan vroeger, maar 

dat komt niet door de hersenen, maar doordat wij de verstoring steeds meer toelaten.' Voelt hij zich 

soms niet een beetje een oude mopperaar? Er zijn ook beweringen dat jongeren socialer zijn 

geworden omdat ze zo veel onderling contact hebben via Social media? Lachend: 'Maar dat zegt 

niets over diepe aandacht. Kinderen doen samen huiswerk via Social media en dat is prima, maar als 

je iets uit je hoofd moet leren, dan moet je je niet laten afleiden.' Misschien is het goed voor het 

taalgevoel? 'Nou, ik lees veel scripties en dat houdt ook niet over.' 

Volgens Compernolle is er maar één effectieve methodiek om te voorkomen dat ons 

concentratievermogen steeds verder terugloopt. 'Je moet in blokken gaan werken, want anders gaat 

het je denkwerk echt in de war sturen.' 
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Bijlage 3 – Algemene studievaardigheden 
Informatie 

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 

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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Bijlage 4 - Feedback over de training 
Welke onderwerpen waren het meest behulpzaam?  

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Welke concepten of oefeningen waren te gemakkelijk of te moeilijk? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Welke onderwerpen heb je nog gemist? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Heb je nog suggesties of aanvullingen? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 


