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In dit hoofdstuk ga je leren hoe zelf je een planning maakt en wat daarbij belangrijk is. Je krijgt ook een
inleiding op hoe je goed kunt studeren en wat het verschil is tussen je werkgeheugen en je
langetermijngeheugen. 

In de studieles denk je na over wat voor planner jij bent en of je daar iets aan zou kunnen en moeten
veranderen. Verder leer je een techniek voor concentratie en rust. Ook leer je welke vragen je kunt
stellen tijdens reflecties. Je sluit de studieles weer af met je taaldagboek en je taalthermometer.   

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. 
Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars
te vermelden. U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Inleiding
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Oefening 1   Taalriedel
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Zullen we beginnen?
Zullen we beginnen?

 
Ja, laten we dat maar doen.
Ja, laten we dat maar doen. 

 
Hoe zullen we van start gaan?
Hoe zullen we van start gaan? 

 
Eerst maar even plannen lijkt me, of niet?
Eerst maar even plannen lijkt me, of niet?

 
Ja, da's een goeie.
Ja, da's een goeie.

 
Ben jij daar goed in? 
Ben jij daar goed in? 

 
Nou, eerlijk gezegd niet zo, en jij?
Nou, eerlijk gezegd niet zo, en jij? 

 
Ja, ik wel! Laat mij dat maar doen. 
Ja, ik wel! Laat mij dat maar doen.

 
Oké, super! 
Oké , super! 



Oefening 2   Plannen en organiseren

Wanneer doe je wat en hoeveel tijd heb je
ervoor nodig?

1.

   2. Tijdens het project bekijk je je werk en 
       controleer je hoe het proces verloopt.

   3. Na het project bekijken wat er goed en fout  
 ging en daarmee aan de slag gaan. 

Hoofdstuk 3 

 monitoren en controleren - plannen en organiseren -
evalueren en reflecteren

Plannen en organiseren doe je in verschillende fasen. Schrijf de namen van de fasen achter de
beschrijving. 

Bedenk samen met je klasgenoten tips om zo goed mogelijk te plannen. 
Bekijk eventueel dit filmpje met tips van de Hogeschool van Amsterdam: 
https://www.youtube.com/watch?v=IYa9NTyoG8U 
Maak gebruik van de volgende woorden: 

weekplanner - markeren - structuur - vrije tijd - discipline -
beloning - lijst - doelen - afwisseling - trots - ontspanning
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https://www.youtube.com/watch?v=IYa9NTyoG8U


Oefening 3   Kruiswoordpuzzel
Wat voor materialen kun je gebruiken om te plannen? In deze woordzoeker staan tien
materialen en tools. Omcirkel de tien woorden en noteer ze onder de puzzel.

Woorden: weekrooster - agenda - planning - stappenplan - kookwekker - dagschema -
planbord - to do-list - jaarplanner - planningsboekje 

Hoofdstuk 3 

Maak zinnen met deze woorden: 

1.___________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5.___________________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________________

7.___________________________________________________________________________________

8. ___________________________________________________________________________________

9.___________________________________________________________________________________

10. ___________________________________________________________________________________
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Oefening 4 De vergeetcurve 
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Je gaat kijken naar een korte presentatie over hoe je het beste kunt leren. Je vindt het college via deze
link:
https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kun-je-het-beste-leren

Daarna ga je vragen maken voor je klasgenoten over dit college. Gebruik de woorden hieronder en noteer
de  antwoorden op de vragen op een apart papier. 

 
vergeetproces – vergeetcurve – werkgeheugen – langetermijngeheugen – actief – tijdelijk –
capaciteit – eenheden informatie – vergroten – efficiënt – onbeperkt – in tegenstelling tot –
wegen – herkennen – oefenen – overhoren – terugvinden – verbinding – route – variatie –

gespreid leren – blokken – rust en ontspanning

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

https://www.universiteitvannederland.nl/college/hoe-kun-je-het-beste-leren


Oefening 5   Taalriedel
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Luister goed naar de docent. 
De docent leest voor. 
Herhaal samen wat de docent zei.
Doe de hele taalriedel daarna nog een keer samen met de docent, op tempo.
Let goed op de uitspraak en intonatie. 

Heb je die planning nog gemaakt?
Heb je die planning nog gemaakt? 

 
Oh, sorry, dat ben ik vergeten.
Oh, sorry, dat ben ik vergeten.

 
Ik had zoveel dingen aan mijn hoofd.
Ik had zoveel dingen aan mijn hoofd. 

 
En ik heb het niet opgeschreven.
En ik heb het niet opgeschreven.

 
Dat is vragen om problemen natuurlijk.
Dat is vragen om problemen natuurlijk. 

 
Mijn geheugen is echt een zeef de laatste tijd.
Mijn geheugen is echt een zeef de laatste tijd.

 
Sorry hoor, echt stom van me.
Sorry hoor, echt stom van me.

 
Geeft niks, kan gebeuren.
Geeft niks, kan gebeuren. 

 
Wanneer ga je het nu doen?
Wanneer ga je het nu doen? 

 
Ik ga er meteen aan beginnen!
Ik ga er meteen aan beginnen!

 
Dan kan ik het ook niet vergeten.
Dan kan ik het ook niet vergeten. 

 
Je hebt het over een uurtje.
Je hebt het over een uurtje.

 
Oké, helemaal top!
Oké, helemaal top! 
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De oefeningen in de studieles voer je zelfstandig uit. 
De bedoeling van deze studieles is dat je de stof nog eens herhaalt en verwerkt. 
Je hebt ruimte voor het opschrijven van moeilijke woorden, handige websites en tips van andere studenten. 
Ook kun je hieronder aan het einde van de studieles vragen opschrijven die je nog hebt aan je docent.

Studieles

Mijn moeilijke woorden

Handige websites 

Tips van andere studenten 

Vragen die ik nog heb aan mijn docent 

Dingen die ik nog moeilijk vind
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Oefening 1  Wat voor planner ben jij?

StudielesHoofdstuk 3 

Gebruik je wel eens een agenda of planning  voor een van de volgende activiteiten? 

Schrijf een A als het in je agenda staat. 
Schrijf een P als je er een planning bij maakt.
Schrijf een X als je dit nooit opschrijft of plant. 

Hoe plan jij nu dingen? 

In de eerste oefeningen van dit hoofdstuk stonden tips om beter te leren plannen. 
Welke drie tips ga jij zeker gebruiken? 

- verjaardag van een vriend

- winkelen

- gamen met vrienden

- een presentatie

- ontbijten

- een toets

- boodschappen doen

- een project uitvoeren 

Denk je dat je dat kunt veranderen? Waarom wel of niet?
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De Pomodorotechniek helpt je om je tijd goed in te delen en om je concentratie vast te houden. 
Maar hoe werkt die techniek? 

Kijk op de website https://timemanagement.nl/pomodoro-techniek/ of
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/leren/pomodoro-techniek en beantwoord de
vragen.

Oefening 2  Concentratie en rust

StudielesHoofdstuk 3 Plannen en organiseren

Beschrijf de verschillende stappen van de pomodorotechniek. 
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Oefening 3  Reflecteren

Reflecteren betekent nadenken over je eigen gedrag en activiteiten. Het is
belangrijk om regelmatig te kijken of je op de goede weg bent en de juiste
keuzes maakt. Je kunt op drie momenten reflecteren. Vóór je aan de taak
begint bedenk je hoeveel tijd je nodig hebt en bekijk je of de taak makkelijk of
moeilijk is. Tijdens het werken aan de taak bekijk je of je op de juiste manier
aan de taak werkt en of je alles wel goed begrijpt. Als je klaar bent met de
taak bekijk je of je je doel hebt bereikt. Je evalueert dan ook of je de taak
goed hebt gemaakt en je bedenkt dan al wat je bij een volgende keer
hetzelfde of juist anders zal doen.  

Hoofdstuk 3 Plannen en organiseren

Lees de tekst. Wat zijn de reflectievragen die je je kunt stellen als je een taak werkt?   

Reflectievragen vóór de taak:

Reflectievragen tijdens de taak:

Reflectievragen ná de taak:
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StudielesPlannen en organiseren

Mijn taaldagboek datum:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 

Beschrijf een leersituatie uit de afgelopen periode. 
Gebruik de informatie uit oefening 4 van hoofdstuk 1 om de inleiding, kern en conclusies te beschrijven. 
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1. Mijn Nederlandse taalvaardigheid is op een goed niveau.

2. Ik kan zonder problemen in het Nederlands gaan studeren.

3. Ik heb hard gewerkt aan het verbeteren van mijn taalvaardigheid. 
  

4. Ik heb deze periode voldoende Nederlands gesproken.

5. Ik heb ook buiten de les iets gedaan aan mijn Nederlands.

6. Ik durf genoeg Nederlands te spreken in de les.

7. Ik heb anderen geholpen met het verbeteren van hun Nederlands.

8. Ik heb goed samengewerkt in de les.

10. Ik ben trots op wat ik kan in het Nederlands.

11. Ik begrijp alles wat we deze periode hebben geleerd, goed.

12. Geef jezelf een cijfer van 1 tot 10. 
      
      Op dit moment geef ik mezelf een                    voor Nederlands, want

_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________
 
_________________________________________________________________________

Geef op een schaal van 1-5 aan of je het eens bent met de stelling of niet. 
1 betekent: ik ben het er helemaal NIET mee eens. 
5 betekent: ik ben het er helemaal mee eens.  

1 2 3 4 5

Mijn taalthermometer

Studieles

datum:
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