PLANNING EN ORGANISATIE
WAAROM EEN PLANNING MAKEN?
Om te zorgen dat je een goed evenwicht hanteert tussen je studies en je vrije tijd, kan je beslissen om je tijd te ‘managen’ en om op één of
andere manier aan studieplanning te doen. Niet iedereen heeft een even strakke studieplanning nodig. Sommige leerlingen plannen enkel in
hun hoofd en slagen er zo prima in om hun tijd goed te beheren. Anderen werken met to-do-lijstjes, nog anderen met meer uitgewerkte
planningen. Meestal dient de noodzaak van het maken van een planning zich echter pas op als het ergens misloopt.

VOORDELEN VAN EEN PLANNING
- het zorgt voor structuur en overzicht zodat je in 1 oogopslag ziet wat je moet doen en je minder dingen vergeet
- het zorgt voor rust in je hoofd en kan stress & faalangst verminderen
- je merkt meteen welke taken prioriteit hebben
- je kan onverwachte problemen beter opvangen
- je weet wat je moet doen en je bent dus minder afgeleid of geneigd iets anders te doen
- het zorgt voor meer regelmaat
- het kan motiverend werken om taken af te vinken

EEN GOEDE PLANNING IN 4 STAPPEN
1.
2.
3.
4.

zelfkennis
planning opstellen
planning naleven
planning evalueren
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ZELFKENNIS
Het is belangrijk dat je een planning maakt die past bij jouw unieke situatie. De planning van je broer of je beste vriendin is niet noodzakelijk
ook een goede planning voor jou. Het komt er dus op neer dat je eerst jezelf leert kennen en een goed zicht krijgt op jouw tijdsbesteding.
Registreer gedurende een week alles wat je doet in blokken van een half uur. Je kan dit het beste doen op een blanco weekoverzicht.
Je krijgt het beste overzicht als je werkt met kleuren:
blauw = lessen
rood = studeren, opdrachten voor school
groen = ontspanning
oranje = vaste activiteiten, zoals bv. sportclub, muziekschool, …

Bekijk je overzicht kritisch en stel jezelf de volgende vragen:
- wat valt er op aan je tijdsindeling: heb je veel of weinig vrije tijd,
wanneer werk je vooral voor school?
- werk je nog veel voor school buiten de lesuren?
- doe je dit regelmatig of enkel als het nodig is?
- ben je tevreden met deze tijdsbesteding?
- welke dingen zou je graag anders zien?
- zou een planning je daarbij kunnen helpen?
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EEN PLANNING MAKEN
Als je op basis van je registratieopdracht hebt beslist dat je graag een aantal dingen anders zou willen organiseren, kan een planning je hierbij
helpen. Het handigste is om te beginnen met een weekplanning (zie ‘Weekplanning’).
STAP 1: Neem een blanco weekoverzicht en registreer je vaste activiteiten
- lessen, sportclub, muziekschool, maaltijden, …
- de tijd die je wil reserveren voor je schoolwerk -> probeer dit te doen op regelmatige tijdstippen, bv. elke dag van 7u tot 9u

STAP 2: Maak een overzicht van alle taken die je moet doen.
- bekijk hiervoor je schoolagenda voor de komende weken
- ook to do’s die niet met school te maken hebben, kan je hier vermelden

STAP 3: Bepaal hoeveel tijd je nodig hebt voor elke taak.
- probeer in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt om een bepaalde taak te maken
- grotere opdrachten kan je best in kleinere deelopdrachten splitsen -> dit werkt motiverender
- voorzie voor het studeren ook voldoende tijd om te herhalen
-> in het begin zal dit moeilijk zijn om in te schatten, maar naarmate je dit vaker doet,
zal het steeds beter lukken
-> evalueer ook regelmatig of je inschatting correct was en stuur bij waar nodig
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STAP 4: Geef de verschillende taken een prioriteit.
Er zijn van die momenten dat er heel veel dingen tegelijk gedaan moeten worden en een dag heeft nu eenmaal maar 24 uur.
- probeer in de eerste plaats dergelijke piekmomenten te vermijden door op regelmatige tijdstippen te werken en ook al vooruit te werken
- als je toch in een situatie terecht komt waarin er meer taken zijn voor een beperkte tijd, kan je de prioriteit bepalen a.h.v. onderstaand schema
- vul de prioriteit toe aan je lijst met taken
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STAP 5: Maak je planning op.
- op de momenten die je hebt ingepland voor schoolwerk, kan je nu de opdrachten van je to do-lijstje inplannen
- start met de opdrachten die de prioriteit ‘dringend’ en ‘belangrijk’ hebben
- maak je opdracht concreet en controleerbaar
NIET: wiskunde studeren
WEL: hoofdstuk 1 p. 23-40: theorie studeren + oefeningen maken
- maak een realistische planning die je kan volhouden -> het belangrijkste is dat je de taken kan uitvoeren en dat het motiverend werkt
- stop je planning niet te vol zodat er nog ruimte is voor onvoorziene zaken
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EEN PLANNING NALEVEN EN EVALUEREN
Een goede en realistische planning maken is geen eenvoudige opdracht, maar de planning ook naleven is vaak nog veel moeilijker. Vaak gaan
mooie planningen verloren onder een stapel boeken of onder in een rugzak of vervaagt ze door de vele verleidingen.
- hang je planning op een goed zichtbare plaats
- breng anderen op de hoogte van jouw planning -> zij kunnen jou helpen om je planning te volgen
- controleer je planning dagelijks
- je kan afvinken wat je hebt uitgevoerd
- evalueer of je alles hebt gedaan wat je hebt gepland
-> indien dat niet zo is, bekijk dan objectief wat daarvan de oorzaak is:
-> ben je in de verleiding gekomen om andere dingen te doen?
(zie: ‘Ongestoord studeren’, ‘Motivatie’, ‘Uitstelgedrag’)
-> heb je teveel hooi op je vork genomen en was je planning niet
realistisch?
-> heb je de tijd die je nodig had voor een bepaalde opdracht verkeerd
ingeschat?
- verschuif taken indien nodig
- hoe kan je je planning voor volgende week aanpassen: leer uit je fouten!

