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Welkom bij deze Cognitieve Training! 
 

Deze handleiding is specifiek ontworpen voor jongeren. Het zal je de vaardigheden, strategieën en 

instrumenten geven om je aandacht, concentratie, leervermogen, geheugen, organisatie- en probleem-

oplossende vaardigheden te verbeteren. 

 

Sommige van deze vaardigheden, strategieën en instrumenten komen je misschien bekend voor, 

anderen zijn wellicht nieuw. 

 

Probeer de methoden uit in de sessies én in je dagelijks leven. Probeer de strategieën zo om te zetten in 

gewoontes dat je ze automatisch kunt gebruiken wanneer dat nodig is. 
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Sessie 0: Bespreking cognitieve testen/ het stellen van doelen  
 

Planning 
1. Kennismaken  

2. Cognitieve vaardigheden bespreken 

3. Beoordeel resultaten van de cognitieve testen 

4. Zoek oplossingen om cognitieve ontwikkelingsgebieden te verbeteren  

 

1. Kennismaken 
 

2. Laten we het hebben over cognitieve vaardigheden  
Psychiatrische aandoeningen zijn stoornissen van het brein. Mensen met psychiatrische aandoeningen 

hebben vaak moeilijkheden met hun cognitief- of denkvermogen. Vandaag bespreken we cognitieve 

vaardigheden. Met cognitieve vaardigheden bedoelen we je denkvaardigheden, zoals concentratie, 

geheugen en probleemoplossend vermogen. 

Cognitieve problemen bij psychiatrische aandoeningen variëren van persoon tot persoon, maar 

omvatten vaak moeilijkheden met: 

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

2. Het uitfilteren van zaken waar je geen aandacht aan hoeft te geven; focussen op de huidige taak 

3. Aandacht en concentratie vasthouden zonder afgeleid te worden door zaken uit je omgeving of 

gedachten in je hoofd  

4. Nieuwe informatie leren en onthouden 

5. Logisch problemen oplossen 

6. Flexibiliteit in denkstijl; de mogelijkheid om zo nodig te kunnen ‘schakelen’ zodat je denken niet 

vastroest of in cirkels rond blijft draaien 

 

A) Wat zijn één of twee problemen met cognitie of denken waar je het meest last van hebt tijdens je 

opleiding? 

 

 

 

 

B) Op welke andere belangrijke aspecten in je leven hebben deze problemen de meeste invloed? 
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C) Benoem één of twee belangrijke leerdoelen voor jezelf 

 

 

 

 

D) Welke invloed heeft jouw psychiatrische aandoening op jouw onderwijs en/of deze leerdoelen? 

 

 

 

 

3. Resultaten van de cognitieve testen bespreken 
Bespreken van de resultaten van de cognitieve testen die je voorafgaand aan je deelname aan deze 

cognitieve training invulde.  

 

4. Manieren om cognitieve ontwikkelingsgebieden te verbeteren 
 

Sterke kanten (Gebieden waar je goed op scoorde):  

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Implicaties van de testresultaten: 

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Vaardigheidsontwikkeling / Hulpbronnen om belemmeringen te overwinnen: 

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       
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Sessie 1: Introductie van de training en agenda’s 
 

Planning 
1. Overzicht training en verwachtingen; trainingsmap overhandigen 

2. Principes van Cognitieve Training 

3. Hoe gebruik je een agenda  

4. Uitleg voor de eerste thuisoefening 

 

1. Overzicht training en verwachtingen 
Deze training zal verschillende mentale strategieën en hulpbronnen introduceren die je kunnen helpen 

om problemen met je geheugen, aandacht/concentratie en met je probleem-oplossend vermogen aan te 

pakken. Vooral wanneer deze problemen zich voordoen tijdens het studeren. 

• De training bestaat uit 12 sessies; 1 bijeenkomst per week van ongeveer een uur 

• De sessies zijn gericht op het verbeteren van cognitieve vaardigheden 

• Je kunt de aangeleerde vaardigheden toepassen in jouw leeromgeving ten behoeve van jouw 

leerdoelen 

• Feedback op prijs gesteld. Je mag bijvoorbeeld vragen stellen, commentaar geven en suggesties 

doen 

 

Verwachtingen 
• Trainingsmap: Neem de trainingsmap iedere sessie mee. 

 

• Thuisoefeningen: Iedere sessie vragen we je om de aangeleerde strategieën en hulpmiddelen te 

oefenen in jouw dagelijkse leven. Oefening baart kunst, dus hoe meer je oefent, hoe 

gemakkelijker je de strategieën kunt toepassen. 

 

• Bespreking: Tijdens iedere sessie wordt er tijd ingeruimd om ideeën uit te wisselen over hoe je 

met veelvoorkomende cognitieve problemen om zou kunnen gaan. Je bespreekt ook hoe de 

thuisoefeningen voor jou hebben gewerkt. 

 

• Aanwezigheid en participatie: Probeer bij alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Kom op tijd en 

bel je trainer als je later bent of niet kunt komen zodat we de planning aan kunnen passen. 
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2. Principes van Cognitieve Training 
 

Hieronder volgen de vaardigheden en functioneringsgebieden waar deze training zich op richt, in 

combinatie met de weken waarin we ze zullen bespreken: 

• (1-3) Prospectief geheugen (‘onthouden om te onthouden’) 

• (4-5) Aandacht en concentratie 

• (6-8) Leren en geheugen 

• (9-11) Probleemoplossend vermogen en cognitieve flexibiliteit 

• (12) Terugblik op de training 

Deze training is interactief. Hoe meer je oefent, hoe meer vanzelfsprekend je de nieuwe vaardigheden 

zult toepassen. 

 
COGNITIEVE TRAINING = HET BEVORDEREN VAN COGNITIE ( DENKEN) 

DOOR VAARDIGHEDEN TE OEFENEN  

EN NIEUWE STATEGIEËN TE LEREN 

 
 

• Oefening 1: Sorteren 

Neem een stapel sorteerkaarten met woorden en sorteer ze op alfabetische volgorde. Ik zal 

hieronder noteren hoe lang je erover doet: 

o Poging 1:       

o Poging 2:       

o Poging 3:       

 

• Oefening 2: “Ik ga op reis en ik neem mee…” 

Je begint de zin telkens met: “Ik ga op reis en ik neem mee  .” Benoem dan als 

eerste een voorwerp dat begint met de letter A. Ik herhaal vervolgens de zin: “Ik ga op reis en  

neem mee ” en het voorwerp dat jij hebt genoemd, waarna ik een nieuw voorwerp toevoeg 

dat begint met de letter B. Zo gaan we samen verder met gebruik van de letters C, D, E, 

enzovoort. Laten we het proberen! 

Beide oefeningen laten het belang van ‘veelvuldig herhalen’ zien. Veelvuldig herhalen wil zeggen dat je 

de oefening herhaalt tot ver voorbij het moment dat je de oefening beheerst. Dit is één van de 

strategieën die we je leren binnen dit cognitieve programma. Andere essentiële strategieën zijn 

‘organiseren’ en het gebruik van een agenda. Beide strategieën worden vandaag kort geïntroduceerd.  

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

persoonlijke bezittingen (zoals sleutels, tas, portemonnee, mobiele telefoon en agenda). 

We bespreken eerst hoe jij op dit moment deze persoonlijke bezittingen in de gaten houdt. 

Als jij op dit moment nog geen ‘thuis’ hebt voor deze bezittingen, dan is dit jouw eerste ‘thuis-oefening’. 
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1. Kies een voorwerp dat je als vaste plek kunt gebruiken. 

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

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

 

2. Bepaal waar in je huis de vaste plek komt. 

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

tafel. 

b. 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. 

 

3. Gebruik dit ‘thuis’ voor je persoonlijke bezittingen elke dag. 

 

3. Het gebruiken van een agenda 
Tijdens deze training zal je veel gebruik maken van een agenda. 

Welke voordelen heb jij zelf ervaren of gezien van het gebruiken van een agenda? 

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Een aantal (aanvullende) 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. Uiteindelijk zal dat nuttig blijken te 

zijn. 

• 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 en vaste plaats voor je ‘to-do’ lijst. We komen in sessie 3 terug op de 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). 
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Welk type agenda werkt het beste voor jou? Papier of elektronisch? 
• In de ideale situatie is je agenda altijd bij je en check je jouw agenda iedere dag, wellicht 

meerdere keren per dag. 

• Als je een papieren agenda gebruikt, hoe groot is deze dan? Zakformaat of juist groter? Je moet 

een balans vinden tussen het gebruiksgemak, de ‘stijl’ en de hoeveel ruimte die je nodig hebt om 

dingen op te schrijven. 

• Als je een elektronische agenda gebruikt, welk systeem gebruik je dan? Google Calendar, iCal, 

Outlook, of liever iets anders? 

Beantwoord de volgende vragen: 
1. Gebruik je al een agenda? Zo ja, wat voor een agenda? 

 

 

 

2. Moet je een nieuwe agenda aanschaffen? Aan welke agenda denk je? 

 

 

 

3. Hoe onthoud je om naar deze training te komen? 

 

 

 

4. Hoe onthoud je dat je de trainingsmap mee moet nemen naar deze sessies? 

 

 

 

5. Hoe kunnen andere personen, familieleden, partner, vrienden, medestudenten of docenten, je 

ondersteunen bij het volgen van deze training? 

 

 

 

6. Wat zijn belemmeringen die je bent tegenkomen bij het gebruiken van een agenda?  
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AGENDA OEFENING 1 
 

We gaan nu een agenda-oefening doen. Stel je het volgende eens voor. 

 

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

 

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

 

3. 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. 

 

• Probeer nu, met behulp van bovenstaande informatie, de voorbeeldagenda (pagina 13) in te 

vullen. 

 

• 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. 
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 AGENDA OEFENING 2 
 

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

(Gebruik ook hier de lege voorbeeldagenda op pagina 13). 

 

JE PLANNEN VOOR VANDAAG (ga er vanuit dat het vandaag woensdag is): 
Ergens vandaag, moet je je vriend Sjoerd bellen, om hem te herinneren aan de bijeenkomst aanstaande 

vrijdag om 18:00 uur met de studiegroep in het studiecentrum. 

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 psychiater om hem te vragen naar de bijwerkingen 

van Seroquel. 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 net nieuw geopend eetcafé, aan het Zuiderdiep 59 in 

Groningen om 18.00 uur. 

Je moet nog huiswerk maken voor je naar bed gaat. 

 

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

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

 

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

aanvragen)? 

 

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

bedenken)? 
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Sessie 1: Thuisoefening 
 

Creëer een ‘thuis’ voor je meest belangrijke persoonlijke bezittingen (zoals je sleutels, tas, 

portemonnee, mobiele telefoon en agenda). 

1. Kies een voorwerp dat je als vaste plek kunt gebruiken. 

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

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

 

2. Bepaal waar in je huis de vaste plek komt. 

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

tafel. 

b. 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. 

 

3. Gebruik dit ‘thuis’ voor je persoonlijke bezittingen iedere dag. 

 

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

gebruikt, draag deze dan iedere dag bij je. 

 

Besluit hoe je jezelf kunt herinneren aan de afspraak om de volgende keer je trainingsmap en 

agenda mee te nemen naar de training. 

1) Enkele voorbeelden: 

a) Je kunt de trainingsmap bewaren in het ‘thuis’ dat je hebt gemaakt. 

b) Je kunt een post-it aan de binnenkant van je voordeur plakken. 

c) Je kunt de wekker in je mobiele telefoon zetten als reminder. 

d) Je kunt een persoon uit je naaste omgeving zoals een huisgenoot vragen om je te helpen 

herinneren. 

2) Beschrijf kort op welke manier jij jezelf wilt helpen herinneren aan de afspraak om deze spullen mee 

te nemen: 

 

 

 

Breng voor de volgende sessie minimaal één studiehandleiding mee van een vak dat jij dit blok 

volgt. 
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Maandag 
 
 

Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

     

     

10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

     

     

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 

     

     

12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 

     

     

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

     

     

14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 

     

     

15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

     

     

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

     

     

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

     

     

18.00 18.00 18.00 18.00 18.00 
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Sessie 2: Prospectief Geheugen  
(Agenda’s, Lijsten, Taken verbinden) 

 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Introductie van het prospectieve geheugen en het dagelijks checken van je agenda 

3. Bespreking timemanagement 

4. Herinneren om je agenda te checken en het verbinden van taken 

5. Urgentie en belang-matrix 

6. Thuisoefening 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. Prospectief geheugen 
 

 
PROSPECTIEF GEHEUGEN = HET VERMOGEN OM 

DINGEN TE ONTHOUDEN DIE JE IN DE TOEKOMST MOET DOEN 

 
 

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

bijvoorbeeld aan het onthouden van een afspraak met de dokter aanstaande dinsdag, dat je broer 

jarig is aan het eind van de maand of dat je je 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. We zullen veel gebruik maken van agenda’s om daarbij te helpen. 

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 

• Een to-do lijst 

• Vaak gebruikte telefoonnummers  

• Een overzicht van reistijden (OV) 

• Een klassenlijst 

• Een lijst van je medicijnen en hun dosering 

 

3. Agenda’s en Timemanagement 
Je agenda bijhouden is essentieel om georganiseerd te blijven als student. 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. Agendagebruik is de belangrijkste strategie 

voor zowel timemanagement als taakbeheer. 
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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. 

Laten we een voorbeeld bespreken. 

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

blijven en je tijd beter te beheren? 

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Probeer het nu eens met een van je syllabi. 

 

4. Herinneren om je agenda te checken en 
het verbinden van taken  
Een agenda helpt je beter als je hem regelmatig inkijkt!  

 

Nu je een agenda hebt leren gebruiken, gaan we ons richten 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. Deze strategieën zullen je helpen te onthouden om je agenda te checken, 

maar zijn ook nuttig bij het onthouden van andere taken. 

 
TAKEN VERBINDEN = EEN GEWOONTE ONTWIKKELEN DOOR EEN NIEUWE TAAK  

TOE TE VOEGEN AAN IETS DAT JE AL (VANZELFSPREKEND) DOET 

 
 

• Hoe ga je jezelf eraan herinneren om je agenda te checken? 

• Verbind het met iets dat je al doet door gebruik te maken van een ‘post-it’ geeltje om je te 

helpen herinneren en het zal snel een automatisme worden. 

o Bij het opstaan (een geeltje op je wekker, lichtknop of iets anders dat je aan moet 

raken). 

o Bij het ontbijten (een geeltje op het pak met muesli, het handvat van je keukenkastje 

of iets anders dat je aan moet raken). 

o Andere ochtendrituelen? Welke automatische activiteit, en back-up systeem wil je 

gaan gebruiken?        

          

  ____________________________________________________ 
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AUTOMATISCHE PLEKKEN =  

PLAATSEN WAAR JE IETS ZIET DAT JE MOET ONTHOUDEN 

 
 

• Een aanvullende strategie is het gebruik van een ‘automatische plek’. Dit is een plaats waar 

je iedere morgen je agenda ziet zodat je je dan herinnert om deze te checken. 

• Sommige mensen maken uit zichzelf al gebruik van een ‘automatische plek’. 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?  

• Op welke automatische plek zou jij je agenda willen bewaren zodat jij hem ziet? 

o 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. 

• Waar bewaar jij je agenda?      ______________ 

 

5. Urgentie/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. Laten we 

deze begrippen eens nader onderzoeken. 

 

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 waar we het hier over hebben. 
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Figuur 1: Urgentie en Belang-Matrix 
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Hier zijn enkele voorbeelden van taken  voor ieder kwadrant  van de ‘Urgentie en Belang-Matrix’. 

K = Kwadrant 

 

Probeer de onderstaande situaties onder te brengen in één van de kwadranten van de matrix. 

  De Facebook pagina 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. 

  

 
 
 
 
 
Belangrijker 

K - 2 
Belangrijke doelen 
 
 
Voorbeelden 
Problemen voorkomen, lange termijn 
projecten/ opdrachten, 
carrièreplanning, planning van je 
school- loopbaan 

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

 
 
 
 
Minder belangrijk 

K- 3  
Afleidingen 
 
Voorbeelden 
Tijd verdoen, chatten, surfen op het 
net, lummelen enzovoort 
 
 
 

K - 4 
Onderbrekingen 
 
Voorbeelden 
Telefoontjes, mailtjes, vergaderingen, 
bepaalde dringende zaken 
 

  
Minder urgent 
 

 
Meer urgent 
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Lege Urgentie en Belang-Matrix 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijker 
 
 
 
 
 
 

K - 2 
Belangrijke doelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K - 1 
Cruciale activiteiten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Minder 
belangrijk 
 
 
 
 
 
 

K- 3  
Afleidingen 
 
 
 
 
 
 
 

K - 4 
Onderbrekingen 

 
 
 

 
Minder urgent 

 
Meer urgent 

 

  



 

20 
 

Sessie 2: Thuisoefening 
 

 Denk eraan om je agenda en je trainingsmap de volgende bijeenkomst mee te brengen. 

• Ga door met het gebruiken van het ‘thuis’ of de ‘automatische plek’ voor je belangrijkste 

persoonlijke bezittingen. Bedenk of je nog iets anders nodig hebt om jezelf eraan te 

herinneren dat je je map en agenda volgende keer meebrengt. 

 

Oefen het checken van je agenda iedere dag door het te verbinden aan een automatische 

activiteit. 

 

Bel mij komende zaterdag en laat een bericht achter via de voicemail op 

______________________________ 

Dit is een test om te kijken hoe je agenda werkt voor jou. Maak dus een notitie van deze 

belafspraak in je agenda. 

 

Noteer alle belangrijke afspraken, deadlines en opdrachten van je huidige 

studiehandleidingen in je agenda (projecten, leeswerk, papers, toetsen en eindproducten). 

 

Denk de komende week gedurende een paar dagen na over de taken waarover je bezorgd 

bent en probeer uit te vinden in welk van de vier kwadranten van de Urgentie en Belang-

Matrix deze taken passen. Vul dit in op de lege matrix.  

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

activiteiten. 
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Lege Urgentie en Belang-Matrix 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijker 
 
 
 
 
 
 

K - 2 
Belangrijke doelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K - 1 
Cruciale activiteiten 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Minder 
belangrijk 
 
 
 
 
 
 

K- 3  
Afleidingen 
 
 
 
 
 
 
 

K - 4 
Onderbrekingen 

 
 
 

 
Minder urgent 

 
Meer urgent 
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Sessie 3: Korte termijn prospectief geheugen 
Planning 

1. Terugblik thuisoefening 

2. Bespreken van het dagelijks checken van je agenda, de weekplanning en het ‘verbinden van 

taken’ om nieuwe gewoontes te ontwikkelen 

3. Taakmanagement 

4. Prioriteiten stellen en ‘to-do lijsten’ 

5. Korte termijn prospectief geheugen 

6. Bespreken hoe organisatie- en prospectief geheugen strategieën kunnen helpen bij het 

bereiken van lange termijn doelen 

7. Thuisoefening 

 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. Bespreken van het dagelijks checken van je agenda de 
weekplanning en het verbinden van taken 
 

Nu je gestart bent met het gebruiken van je agenda om je dagelijkse taken te checken, is het tijd om 

een stap verder te gaan. 

Het is een goed idee om minstens een keer per week je agenda globaal te bekijken (weekplanning 

sessie). Het maken van een weekplanning houdt in dat je kijkt naar de komende week, nadenkt over 

de onderdelen die je wellicht gemist hebt en die je nog moet doen en je ervan verzekeren dat je 

voorbereid bent op de week die gaat komen. 

Welke dag van de week zou voor jou het beste werken voor de weekplanning sessie? 

 

 

OK! Laten we nu je agenda eens bekijken voor de komende week. Dit zal een nieuwe taak zijn die we 

proberen te integreren in je wekelijkse routines. 

• Verschillen tussen dagelijkse check en de weekplanning sessie. 

 

3. Taakmanagement 
Er zijn vele strategieën om studenten te helpen georganiseerd te blijven. Het opschrijven van 

belangrijke informatie uit je studiehandleiding in je agenda is de basis van timemanagement voor 

studenten, juist om goed zicht te houden op belangrijke bijeenkomsten, afspraken en andere grote 

opdrachten. Taakmanagement is de volgende stap om een ‘betere’ student te worden. Er zijn twee 

belangrijke manieren om dit te doen: 

• Taken opdelen: grotere opdrachten in kleinere onderdelen opdelen 

• To-do lijsten: een rangschikkende inventarisatie op prioriteit van zaken die je nog moet doen 
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Taken opdelen is een vaardigheid waarmee je een grote opdracht in kleinere stappen kunt opdelen. 

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

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

te splitsen.  

Welke voordelen van het opdelen van taken kun jij benoemen? 

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Probeer het opdelen van taken eens met een van je opdrachten. 

Belangrijke opdracht:            

Kleinere onderdelen: 

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

 

Op een later tijdstip kan je deze, kleinere en meer overzichtelijke opgedeelde taken in je agenda 

registreren. 

 

4. Prioriteiten stellen en to-do lijsten 
Taken die op een bepaalde dag gedaan moeten worden, moeten op die bepaalde dag in je agenda 

genoteerd staan. Andere taken, die niet aan een bepaalde datum of tijd vastzitten, kun je noteren 

op je to-do lijst. 

 

Een van de eerste zaken waar je aan moet denken als je een to-do lijst maakt is wanneer je deze 

dingen moet doen. Met andere woorden, het helpt je om prioriteiten te stellen. 

 

Nadat je hebt gebrainstormd en een lange lijst hebt opgesteld met dingen die je wilt doen, helpt het 

om voor elke taak te bepalen of je het direct moet doen of dat het ‘wel even kan wachten’ tot je er 

meer tijd voor hebt. 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. 
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Categorie Wanneer het gedaan moet worden 

Hoge prioriteit Vandaag of morgen 

Middellange prioriteit Ongeveer binnen een week 

Lage prioriteit Ongeveer binnen een maand 

 

Een andere optie is een specifieke datum of dag te noteren wanneer je elke taak wilt uitvoeren, of de 

deadline te noteren waarop de taak echt af moet zijn. 

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

M De was doen 

M Eten halen 

M De koelkast schoonmaken 

H Op een vacature reageren ( per email) 

H Medicatie aanvullen bij de apotheek 

Dinsdag en donderdag deze week Naar de fitness 

H Opdracht voor school lezen 

H Een onderzoeksopzet maken 

De 5e van deze maand Huur betalen 

L Een afspraak met de tandarts maken 

M Verjaardagskaart kopen voor mijn moeder  

De 28e van deze maand Boek terugbrengen naar de bibliotheek 

L Een reservesleutel laten bijmaken voor de voordeur 

M Kleding ophalen bij de stomerij 

 

Maak nu je eigen to-do lijst (of check de lijst die je al hebt gemaakt). 

Waarom doen we dit? Om jou te helpen prioriteiten te stellen in de taken die je moet doen. 

 

Bedenk eerst alle dingen die je moet doen, of die je wilt gaan doen. Breng ze vervolgens onder in 

categorieën, afhankelijk van hoe belangrijk ze zijn. Als je geen nieuwe dingen meer kunt bedenken (je 

denkt dat je alles wel hebt bedacht), kijk dan op de volgende pagina om nog meer ideeën op te doen. 
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Categorie Wanneer het gedaan moet worden 

Hoge prioriteit Vandaag of morgen 

Middellange prioriteit Ongeveer binnen een week 

Lage prioriteit Ongeveer binnen een maand 

 

To-do lijst 
 

Prioriteitsniveau  
H- M- L 

Taak 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Waar bewaar je de to-do lijst? Kies je voor papier of toch liever elektronisch? 

 

Een van de thuisoefeningen zal zijn om je to-do lijst te plaatsen op een plek die je regelmatig checkt 

(geeltje in je papieren agenda of ergens in je mobiele telefoon). 
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Suggesties voor items op je to-do lijst 
(Kun 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  

  

SCHOOL BOODSCHAPPEN 

  

Boeken aanschaffen Bank 

Een hoofdstuk lezen in een boek Apotheek 

Een studiebeurs aanvragen Boekwinkel 

Boeken terugbrengen naar bibliotheek Supermarkt 

Vrijwilligerswerk doen voor naschools 

programma 

 

Een USB-stick kopen  

Afspraak maken met een docent  

Studeren voor een examen  

  

  

 

  



 

29 
 

5.  Korte termijn prospectief geheugen 
 

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

• Welke andere manieren ken je om te onthouden dat je ergens aan moet denken? 

             

• Situaties op korte termijn vragen om andere strategieën. 

 

 
SCHRIJF DINGEN OP JE HAND 

 
 

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

• Doe die taak op je hand zo snel mogelijk of noteer hem op een andere, meer permanente 

plek. 

 

 
STUUR JEZELF EEN EMAIL OF SMS/CHATBERICHT 

 
 

• Bijvoorbeeld: ‘Bel Carien’, ‘betaal de huur’, ‘mail de opdracht’. 

• Houd het bericht gemarkeerd (bijvoorbeeld als ongelezen bericht) tot je eraan toe komt 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 wil openen, kiepert de vaas met rozen van het dak, de hele vloer is nat. 

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

bellen. 
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NIET TE MISSEN GEHEUGENSTEUNEN 

 
 

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

omdat je ze vanzelf tegenkomt. 

• Bijvoorbeeld: 

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

voordeur. 

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

 

 
PRAAT TEGEN JEZELF OVER WELKE CONSEQUENTIES 

HET HEEFT WANNEER JE VERGEET OM IETS TE DOEN 

 
 

• “Als ik Rosa niet bel wanneer ik thuis kom, 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!” 

 

6. Hoe organisatie- en prospectief geheugen strategieën kunnen helpen bij 
het bereiken van lange termijn doelen. 
 

Laten we nog eens kijken naar de doelen die we besproken hebben tijdens de eerste sessie. Schrijf 

deze doelen nog een keer op:          

             

 

Hoe kunnen de behandelde strategieën voor organiseren en het prospectief geheugen je helpen bij 

het bereiken van deze doelen? 
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Sessie 3: Thuisoefening 
 

Denk eraan om je agenda en je trainingsmap volgende week mee te nemen  

• Ga door met het gebruiken van het ‘thuis’ of de ‘automatische plek’ voor je belangrijkste 

persoonlijke bezittingen. Gebruik de plek ook voor je agenda. Heb je nog iets anders nodig 

om je te helpen herinneren aan het meenemen van de trainingsmap en de agenda naar de 

volgende sessie? 

Las deze week, bijvoorbeeld komend weekend, één keer een weekplanning sessie in zodat je 

de zaken goed georganiseerd hebt voor de komende week. 

 

Oefen met het dagelijks checken van je agenda en met de wekelijkse planning sessie. 

 

Voeg de kleinere stappen van een grote opdracht of project toe aan je agenda. Begin met 

het voorbeeld dat je deze sessie hebben uitgewerkt. 
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Sessie 4: Aandacht houden bij taken en gesprekken 
 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Terugblik op het checken van je agenda, de weekplanning sessie, het ‘verbinden van taken’, 

taakmanagement en to-do-lijsten 

3. Bespreken aandachtige gespreksvaardigheden (VLAP) 

4. Aandachtige gespreksvaardigheden oefenen 

5. Introductie van het concept ‘taakconcentratie’ 

6. Thuisoefening 

 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. Terugblik op het checken van je agenda, de weekplanning, het 
‘verbinden van taken’, taakmanagement en to-do-lijsten 
 

• Heb je de afgelopen week  één of meer van de vijf besproken ‘korte termijn 

geheugenstrategieën’ gebruikt? Welke? 

 

3. Aandachtige Gespreksvaardigheden: vaardigheden om je 
aandacht hij het gesprek te kunnen houden 
 

In staat zijn om je aandacht te houden bij gesprekken die je voert is de sleutel tot het begrijpen en 

het herinneren van informatie die je nodig hebt. 

We hebben gesproken over het feit dat je af en toe problemen kunt ondervinden bij het je 

concentreren terwijl iemand met jou aan het praten is. Dit overkomt iedereen wel eens, zeker als het 

onderwerp van gesprek te saai of te ingewikkeld is. Vaak komen we in de problemen met onze 

bazen, docenten of andere belangrijke personen, wanneer we moeite hebben om de aandacht bij 

gesprekken te houden. 

De volgende vier strategieën kunnen helpen: 
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Vragen stellen 

Stel vragen ter verduidelijking. 

• Vraag de spreker om langzamer te spreken, de informatie te herhalen of iets op een andere 

manier uit te leggen. 

Luister actief 

• Gebruik non-verbaal gedrag om de ander duidelijk te maken dat je luistert. 

o Wend je tot de spreker. 

o Neem een open houding aan, ontspan en vermijd gesloten non-verbaal gedrag 

(bijvoorbeeld je armen over elkaar voor je borst houden). 

o Leun iets naar voren richting de spreker. 

o Houd adequaat oogcontact. 

 

Afleiding verwijderen 

• Welke soorten afleiding beïnvloeden jouw gesprekken? Telefoons? Kinderen? TV? 

Computerscherm? Huisdieren? Luidruchtige huisgenoten? Hoe kan je deze afleidingen 

verminderen? 

 

 

Parafraseer (vat samen) 

• Herhaal de informatie in je eigen woorden. Herhaling helpt je om de informatie te begrijpen, 

de aandacht vast te houden en het je later herinneren van de informatie. 

• Parafraseren helpt je om te bepalen of je de informatie goed hebt begrepen. De spreker 

krijgt de kans om misverstanden te corrigeren.  

VIER PRINCIPES 

1. Vragen stellen  

2. Luister actief   

3. Afleiding verwijderen  

4. Parafraseer 
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Hieronder vind je een voorbeeld van hoe parafraseren en het stellen van vragen je kunnen helpen 

om je aandacht bij de gesprekken te houden. Ik lees voor wat de dokter zegt waarna jij de 

parafrase kunt lezen: 

De dokter zegt: Jij parafraseert: 

 
“Ik heb de uitslagen van de testen bekeken en ik 
ben een beetje ongerust over het cholesterol –
gehalte. Het is in het verleden ook al eens te 
hoog geweest, het was afgelopen augustus 3,5 
millimol. Nu is het 3,1 maar het moet onder de 
2,5 zijn. 
Soms schrijven we medicatie voor om het 
cholesterol- gehalte te laten dalen, maar in jouw 
geval denk ik dat je een aantal dingen kunt doen 
om zelf je cholesterol naar beneden te krijgen. 
Probeer minder vet te eten, denk daarbij aan 
minder vlees, eieren, boter, kaas en ijs. Probeer 
drie keer per week flink te bewegen, dat helpt 
ook bij het verlagen van je cholesterol. 
Ik wil het graag in de gaten houden, laten we dus 
iedere 6 maanden een afspraak maken om te 
kijken hoe het gaat.” 
 

 
“OK, dus als ik u goed begrijp, is 
mijn cholesterol nu een beetje te hoog. Als ik 
echter minder eieren, boter en vet voedsel eet 
en drie keer per week sport, dan kan ik het 
verlagen zonder dat ik medicatie hoef te nemen. 
Over 6 maanden wordt het gecheckt en kijken 
we of het geholpen heeft. Klopt dat?” 

 

Als de dokter te snel spreekt, dan kan het nodig zijn te vragen of hij het nog eens wil herhalen of hem 

te vragen langzamer te spreken. Je kunt dan zeggen: “ Dit was veel informatie en ik wil zeker weten 

dat ik u goed begrepen heb. Kunt u me nogmaals vertellen wat ik niet moet eten, en kunt u iets 

langzamer praten?”  

 

4. Gespreksconcentratie oefenen 
Laten we eens oefenen. We zullen de VLAP principes gebruiken en ongeveer drie minuten spreken 

over onderstaande onderwerpen. Deze oefening zal je helpen om je aandachtspanne te 

verbeteren. 

 

Oefening 1 
Jij praat drie minuten over een plaats waar je naar toe bent geweest op vakantie. Ik doe voor hoe je 

de VLAP principes kunt gebruiken waarbij ik focus op het stellen van vragen en het parafraseren. 
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Oefening 2 
Ik praat met jou over een van de onderstaande onderwerpen. Jij kunt dan de VLAP principes 

toepassen bij mij. 

 

Mogelijke gespreksonderwerpen 

Het verschrikkelijkste weer dat ik ooit heb meegemaakt Mijn favoriete docent  

Het belangrijkste dat ik afgelopen jaar geleerd heb Een uitdaging die ik ben aangegaan 

Waarom het belangrijk is om gezond te leven Mijn favoriete film 

De laatste keer dat ik een weekendje weg was Mijn hobby 

Waarom het belangrijk is mensen te helpen die het nodig 

hebben 

Hoe ben ik op deze opleiding 

terecht gekomen? 

 

 

5. Taakconcentratie: aandacht voor de taak 
 

Het eerste onderdeel van taakconcentratie is iets waar we al eerder aan gewerkt hebben: 

parafraseren om er zeker van te zijn dat je de taak begrepen hebt. 

 

• Bijvoorbeeld: Je bent thuis en je huisgenoot herinnert je eraan dat het jouw beurt is om de 

keuken schoon te maken vandaag. Ze vertelt jou dat “de afwasmachine uitgeladen moet 

worden, dat er vuile borden in de afwasbak staan, dat de vloer smerig is en dat de bodem 

van de oven vies is van de gesmolten kaas van de pizza die jij gisteravond hebt gebakken.” 

Ze zegt dat ze ook heeft gemerkt “dat er een aantal yoghurt-pakken van jou in de koelkast 

staat die over datum zijn”. 

• Om er zeker van te zijn dat je alles goed begrepen hebt kun je parafraseren door te zeggen: 

“Even voor alle duidelijkheid, wat je zei was: afwas, vloer, oven en yoghurt?” Merk op hoe 

je de taak kunt vereenvoudigen door de vier belangrijkste onderdelen te herkennen. Sta stil 

bij hoe je informatieoverbelasting kunt voorkomen door je alleen te richten op de vier 

belangrijkste onderdelen. Dit is parafraseren, net zoals we geoefend hebben bij aandachtige 

gespreksvaardigheden. 

 

Laten we eens oefenen met het parafraseren van verbale instructies door de Oefening ‘Het volgen 

van Verbale Instructies’ op de volgende pagina te doen:  
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Oefening: Het volgen van verbale instructies 
Waarom doen we dit? Het begrijpen van verbale instructies is een vaardigheid die bijna in alle  

situaties nodig is.  

 

De vaardigheid in stappen: 
1. Luister aandachtig naar de persoon die instructies geeft. 

2. Als je het niet direct begrijpt wat er is gezegd, vraag dan of de persoon de instructies wil 

herhalen. 

3. Parafraseer de instructies terug naar de persoon. 

4. Indien er nog onduidelijkheden zijn, stel dan (meer) vragen. 

 

Scènes om te gebruiken in de rollenspellen: 
1. Het is herfstvakantie en je ouders zijn niet thuis. Wanneer je bij het huis van je ouders komt 

blijkt het dat ze een nieuw alarmsysteem voor het huis hebben geïnstalleerd en zelf niet 

thuis zijn. Je belt je ouders om instructies te vragen over hoe je het alarm kan uitzetten. 

2. Het is je eerste dag op een nieuwe school, je stapt op een medewerker af om de weg te 

vragen want je bent verdwaald. Het is een groot gebouw en je weet niet precies waar het 

leslokaal is waar jij moet zijn voor een les die over 3 minuten zal beginnen. 

3. Je rijdt naar een sportwedstrijd van een vriend. Je vriend heeft je een onduidelijke 

routebeschrijving gegeven waardoor je het niet kan vinden. Je zet de auto aan de zijkant van 

de weg en vraagt een onbekende om hulp.  

  

Het tweede onderdeel van taakconcentratie is ‘zelfpraat’  

 
ZELFPRAAT = 

TEGEN JEZELF PRATEN TERWIJL JE EEN TAAK UITVOERT 

 
 

• Herhaal de stappen van de activiteit die je uitvoert voor jezelf terwijl je die activiteit uitvoert 

(bijv. afwassen, vloer dweilen, oven, yoghurt). 

 

• Praat tegen jezelf over je voortgang (bijvoorbeeld wanneer je je klaar maakt om naar je werk 

toe te gaan). 

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. 

Volgende week gaan we verder met dit idee van zelfpraat als hulpmiddel om ergens aandacht voor te 

hebben. Ondertussen kan je thuis nadenken over activiteiten waarbij zelfpraat handig zou zijn of 

activiteiten waarbij je deze vaardigheid al toepast.  
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Sessie 4: Thuisoefening 
 

Denk eraan om je agenda en je trainingsmap de volgende bijeenkomst mee te brengen. 

 

Oefen met het dagelijks checken van je agenda en met de weekplanning sessie. 

 

Blijf aandachtige gespreksvaardigheden oefenen (VLAP!). Luister actief, verwijder afleiding, 

stel vragen en parafraseer. 

 

Email me deze zaterdag op     . Dit is een proef om te kijken hoe je 

agenda werkt voor jou. Noteer dus in je agenda dat je me zaterdag wilt mailen. Beschrijf in de 

email alles wat je je kunt herinneren van de discussie die we hadden in de VLAP-oefening 2. 

 

Gedurende de komende week, merk op wanneer je zelfpraat gebruikt in je dagelijks leven. 

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

je niet gewend bent aan het gebruik van zelfpraat, probeer dan momenten te vinden waarop 

je denkt dat zelfpraat je zou kunnen helpen. 

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       
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Sessie 5: Taakconcentratie 
 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Terugblik taakconcentratie vaardigheden uit sessie 4 

3. Bespreking van het nemen van een pauze om opnieuw te kunnen focussen 

4. Oefenen taakconcentratie vaardigheden 

5. Hoe aandachtstrategieën helpen bij ‘lange termijn doelen’ 

6. Thuisoefening 

 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. Terugblik aandachtige gespreksvaardigheden en 
taakconcentratie  
 

3. Een pauze nemen om je opnieuw te kunnen focussen 
Het kan heel vermoeiend zijn om je lang te concentreren. Daarom is het belangrijk om kleine pauzes 

in te lassen tussen de taken die je moet uitvoeren en/of tussen de verschillende onderdelen van een 

taak. Op die manier houd je de concentratie en energie hoog. Alleen jij kunt beslissen wanneer je 

behoefte hebt aan een pauze en hoe lang die pauze moet duren. Hier zijn een aantal voorbeelden 

van dingen die je kunt doen om te pauzeren. 

• 30 seconden oefeningen doen om je nek los te maken 

• 30 seconden rondwandelen 

• Masseer zelf je nek 

• Sluit je ogen en tel tot 30 

• Strek je benen 

• Laat je hoofd op je knieën rusten 

• Schud je handen / wapper met je handen 

• Drink wat water 

 

Welke ideeën kun je zelf nog meer bedenken? 
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Tijdens de sessie van vandaag zal er minder worden uitgelegd, we gaan vooral veel oefeningen doen. 

Laten we eerst nog even terugblikken op de taakconcentratie strategieën die je tijdens de laatste 

sessie hebt geleerd. 

• VLAP om er zeker van te zijn dat je de instructies voor een taak goed hebt onthouden 

• Zelfpraat kun je gebruiken tijdens het uitvoeren van een taak 

 

4. Oefen taakconcentratie vaardigheden 
 

Oefeningen:  

• Letter/plaatje taak 

• Kaarten sorteren 

• Woorden zoeken  

• Elektronische spelletjes (vind de verschillen. App: Find Differences) 

• Zenuwen/ Spit (kaartspel) 

 

5. Hoe aandacht en aandachtstrategieën helpen bij lange termijn 
doelen 
 

Laten we nog eens terugkijken naar de doelen die we tijdens de eerste sessie hebben besproken. 

Schrijf deze opnieuw op:  

 

 

 

Hoe kunnen sommige van de aandachtstrategieën die je hebt geleerd je helpen om deze doelen te 

bereiken? 
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Oefeningen: Taakconcentratie en zelfpraat – Volgorde bepalen 
 

Staan de onderstaande stappen in de goede volgorde? Kruis ‘Ja’ of ‘Nee’ aan. Wanneer je ‘Nee’ 

aankruist, geef dan aan wat volgens jou wel de goede volgorde van de stappen is. 

 

 Studeren voor toetsen 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 

 

 Een schilderij ophangen 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 

 

 Je ontbijt klaarmaken 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 

 

 Een kop koffie drinken 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 

 

 Een pizza bestellen 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 

 

  



 

45 
 

 De afwas doen 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 

 

 De wekker zetten Nummerinformatie krijgen 
 1. Stel het tijdstip voor het alarm in  1. Pak de telefoon 
 2. Besluit wanneer je wilt opstaan  2. Toets 1888 
 3. Schuif de alarmknop naar ‘aan’  3. Noem de naam van een persoon 
 4. Ga slapen  4. Schrijf het nummer op 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 Inschrijven voor studieprogramma 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. Betaal je lesgeld   3. Schrijf het juiste nummer op 
 4. Schrijf je in voor het vak  4. Start de computer 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 Een kamer schilderen 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 

 

 Je tanden poetsen Medicijnen halen 
 1. Spoel je mond  1. Wacht op het 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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 Je aanmelden voor een studie 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 

 

 Naar een restaurant gaan 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 

 

 Een brief schrijven 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 

 

 Een feest plannen Een onderzoeksverslag schrijven 
 1. Prik een datum voor een feest  1. Zoek onderzoeksartikelen 
 2. Koop uitnodigingskaarten  2. Schrijf een blauwdruk 
 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 

 

 Naar een basketbalwedstrijd gaan Autorijden 
 1. Ga naar een sporthal  1. Open het portier van de auto 
 2. Parkeer de auto  2. Stap in de auto 
 3. Ga de sporthal 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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 Een cd afspelen Een milkshake maken 
 1. Kies een cd  1. Pak de blender 
 2. Stop de cd in de cd-speler  2. Start de blender 
 3. Kies een nummer  3. Stop melk en ijs in de blender 
 4. Druk op ‘play’  4. Schenk in een glas 
 5. Luister naar het nummer  5. Drink de milkshake 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 Gas tanken Naar een verjaardag gaan 
 1. Open de gas dop  1. Ontvang een uitnodiging 
 2. Klem de pomp op de tank  2. Koop een cadeau 
 3. Pomp het gas  3. Ga naar de verjaardag 
 4. Hang de pomp terug  4. Pak het cadeau in 
 5. Schroef de gas dop terug  5. Geef het cadeau aan je vriend 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 Een kamer zoeken 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 

 

 Picknicken  S ’morgens naar je werk 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 het werk 
 5. Rij naar huis  5. Verlaat je huis 

 

  Ja  Nee   Ja  Nee 

 

 Naar de Mc Drive gaan 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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Sessie 5: Thuisoefening 
 

Denk eraan om je agenda en je trainingsmap de volgende bijeenkomst mee te brengen. 

 

Oefen met het dagelijks checken van je agenda en met de wekelijkse planning sessie. 

 

Maak de bovenstaande oefening af waarbij je de verschillende taken in de goede volgorde 

zet en zelfpraat strategieën toepast.  
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Cognitie 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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Cognitie 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 
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Sessie 6: Verbaal leren en Geheugen 
(Namen onthouden) 

 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Terugblik op aandachtstrategieën uit sessies 4 en 5 

3. Introductie verbaal leren en geheugen 

4. Strategieën om informatie te coderen 

5. Bespreking van het leren onthouden van namen 

6. Thuisoefening 

 

1. Terugblik thuisoefening 
• Hoe is het gegaan met de oefening om taken in de goede volgorde te zetten?  

 

2. Terugblik op aandachtstrategieën 
• Kun je de strategieën die we in de laatste twee sessies besproken hebben, toelichten? 

 

3. Introductie verbaal leren en geheugen 
Geheugen: het vermogen informatie op te slaan en terug te halen.  

• Je kunt het geheugen vergelijken met een archiefkast in je hoofd. Verschillende documenten 

zijn georganiseerd per thema (bijvoorbeeld: herinneringen uit je kindertijd; namen van de 

mensen die je kent; weten hoe je iets moet doen). 

• Elk document wordt opgeslagen op een verschillende locatie in ons brein. Dus, afhankelijk 

van het gebied van de hersenen waar een cognitieve stoornis invloed op heeft, zal een ander 

type geheugen meer of minder aangetast zijn.  

• Door inspanning en organisatie ben je in staat om herinneringen beter op te slaan zodat je er 

later makkelijker bij kunt. Je hebt een goede geheugenstrategie nodig (net als een goed 

opbergsysteem)! 

Geheugen vergt aandacht: Je kunt je iets niet herinneren als je er niet eerst aandacht aan besteed 

hebt! 

     

CODEREN  OPSLAAN  TERUGHALEN 

Info komt binnen  Info wordt opgeborgen  Info wordt teruggehaald 

 
 

• Cognitieve training is gericht op het coderen en terughalen van informatie maar niet op het 

opslaan (dat is iets dat wij niet kunnen controleren). 

• Effectieve strategieën om te coderen zijn: 
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o Besluit wat belangrijk genoeg is om te onthouden en versimpel informatie die je wilt 

onthouden 

o Verminder de hoeveelheid informatie die je je wilt herinneren. 

o Maak informatie persoonlijk en van betekenis voor jou om het beter te kunnen 

herinneren 

o Opslaan is het meest effectief wanneer je alert en goed uitgerust bent. 

• Alcohol en drugs hinderen het proces van coderen, opslaan en terughalen van informatie. 

• Alledaagse geheugenproblemen zijn meestal terug te voeren op codeerproblemen of je 

aandacht er in eerste instantie al niet bij te hebben. 

o Nogmaals: je moet eerst aandacht aan iets schenken om het je later te kunnen 

herinneren! 

 

4. Strategieën om informatie te coderen 
 

De meeste alledaagse geheugenproblemen waar mensen over praten hebben te maken met 

codeerproblemen of ergens direct al geen aandacht bij hebben. 

Welke problemen heb jij de laatste weken ondervonden met je geheugen? 

 

 

 

 

Soms, als we gefrustreerd zijn dat we iets niet meer kunnen terughalen, geven we ons geheugen de 

schuld. Maar het echte probleem zou ook kunnen zijn dat we onze aandacht er niet bij hadden. Net 

als met zelfpraat kun je jezelf verbeteren in het coderen en onthouden van informatie, door extra 

aandacht te besteden aan de situatie op het moment dat je de informatie wilt onthouden.  

 

Hier volgen een aantal strategieën die je vermogen om te leren en te coderen verbeteren. 

 

 
CATEGORISEREN of OPSPLITSEN = EEN GROTE HOEVEELHEID INFORMATIE  

IN KLEINERE STUKKEN OPDELEN OM BETER TE KUNNEN ONTHOUDEN 

 
 

 

• Opsplitsen wordt vaak gebruikt om getallen te onthouden. 

• Het meest voorkomende voorbeeld is het opsplitsen van een 10-cijferig telefoonnummer. 

Het nummer: 0-6-9-2-9-9-3-5-1-0, wordt in de praktijk 06 – 92 99 35 01. 
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• Categoriseren is het op een logische manier ordenen van informatie. 

o Stel, je wilt in een supermarkt de volgende boodschappen halen: ijs, ketchup, 

toiletpapier, mosterd, scheerschuim, zeep, zoutjes, mayonaise en een bevroren 

pizza. Dit zijn negen artikelen die misschien moeilijk te onthouden zijn zonder 

boodschappenlijstje. Maar, als je ze op een logische manier ordent zijn ze 

makkelijker te onthouden. Zelfs als je ze alleen maar in een bepaalde volgorde 

opschrijft, is het goed mogelijk dat je het boodschappenlijstje in de winkel niet eens 

nodig hebt. Hoe zou jij deze negen artikelen op een logische manier categoriseren? 

 

Groep 1:  Groep 2:  Groep 3:  

      

      

      

 

 

 
ACRONIEMEN = WOORDEN GEMAAKT VAN DE EERSTE LETTERS VAN ANDERE WOORDEN 

DIE SAMEN VOOR EEN SERIE WOORDEN STAAN  

 
 

• Een acroniem (zoals VLAP) is een woord gemaakt van de eerste letter van een aantal andere 

woorden. 

• Acroniemen verminderen de hoeveelheid informatie die je moet terughalen omdat iedere 

eerste letter een cue is. 

• Bekende Nederlandse Acroniemen zijn: NOAD (Nooit Opgeven Altijd Doorzetten) en havo 

(Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs).  

o Welke Acroniemen ken jij?        

          

           

 

 
ASSOCIEREN = NIEUWE INFORMATIE RELATEREN 

AAN WAT JE AL WEET 

 
 

• Richt je op de overeenkomsten en verschillen tussen de nieuwe en bekende informatie. 

• Bijvoorbeeld als je het woord tomeloos moet onthouden denk je aan Tom, een onstuimige 

vriend van je. Nu zal je elke keer als je het woord tomeloos tegenkomt aan Tom denken. 
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RIJMEN 

 
 

• Rijmen (ritme en melodie), kan een behulpzame strategie zijn om te onthouden. Denk 

bijvoorbeeld aan liedjes die je je nog weet te herinneren. Een deel van het gemak waarmee 

we liedjes herinneren is dat ze vaak op rijm zijn geschreven.  

• Bijvoorbeeld het liedje van Herman van Veen:  

Opzij, opzij, opzij 

Maak plaats, maak plaats, maak plaats 

We hebben ongelofelijke haast 

Opzij, opzij, opzij 

Want wij zijn haast te laat 

We hebben maar een paar minuten tijd 

 

 
VISUELE BEELDEN 

 
 

• Plaatjes: Maak van de informatie een beeld dat je je kunt herinneren. Teken het beeld. Hoe 

vreemder en hoe grappiger, hoe beter. Deze strategie helpt ook goed bij het onthouden van 

namen. Stel je nieuwe huisarts heet dokter Beer. Hij heeft warrig donker haar en een 

uitstekende neus, en is zo groot als een beer. Wanneer je het beeld eenmaal gecreëerd hebt, 

is de kans een stuk groter dat je over een maand nog goed weet hoe je dokter heet. 

• Films: Maak van het beeld een visueel verhaal in je hoofd, een film. En draai als het ware de 

film in je hoofd af. Ook hierbij geldt, hoe grappiger, hoe gemakkelijker je het onthoudt. 

• Acteren: Nog beter! Speel dat wat je moet onthouden zelf na als acteur. 

• Grafieken/ diagrammen/ plattegronden: Teken de informatie in een grafiek/ diagram of 

plattegrond, als dat mogelijk is. 

 

Tijd om te oefenen met de leer/aandachtstrategieën die je hebt geleerd. Welke strategieën zou jij 

gebruiken om informatie te onthouden in de volgende scenario’s (zie voor de scenario’s de 

volgende pagina? 
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Selecteer een of meer van de volgende strategieën: 
 

VLAP RIJMEN 
ASSOCIEREN OPSPLITSEN 

CATEGORISEREN ACRONIEMEN 
PARAFRASEREN NOTITIES MAKEN 

VISUEEL VERBEELDEN TO-DO LIJSTEN 
EEN AGENDA GEBRUIKEN ZELFPRAAT 

 

1. Je zit in de auto en praat met je moeder via de telefoon op speakerstand. Ze geeft je een 

telefoonnummer om te bellen en je hebt niets bij je om het op te schrijven (appen kan ze niet). 

 

 

2. Je wilt een aantal boodschappen onthouden die je bij de supermarkt moet halen: shampoo, 

appels, deodorant, scheermesjes, bananen en aardbeien. 

 

 

3. Je wilt de namen van je nieuwe klasgenoten onthouden: Petra, Orin, Tom, Lara en Samira. 

 

 

4. Je wilt de naam van je nieuwe docent onthouden: Dr. Robert Ying. 

 

 

5. Je wil de volgende afspraak met de fysiotherapeut onthouden. 

 

 

6. Je krijgt deze aanwijzingen om bij de bibliotheek te komen. Ga bij de Grote Gastring linksaf tot 

het kruispunt met de Diepstraat. Ga daar naar rechts tot je bij de rotonde komt. Neem de derde 

afslag naar de Hoofdstraat en na zeshonderd meter aan je linkerhand is de bibliotheek.  

 

 

7. Je wilt de namen van de edele gassen uit het periodiek systeem onthouden: Helium, Neon, 

Argon, Krypton, Xenon en Radon. 

 

 

8. Je huisgenoot vertelt je dat je achterloopt met je huishoudelijke klussen. De kattenbak moet 

verschoond worden, het aanrecht opgeruimd, achter het fornuis moet je de overgekookte melk 

opdweilen, de afzuigkap moet afgenomen worden en het verrotte fruit uit de fruitschaal kan in 



 

56 
 

de groencontainer. “O, ja…” herinnert zich je huisgenoot, “ je moet ook nog die beschimmelde 

kaas uit de koelkast halen.” 

 

 

Je hebt waarschijnlijk al gezien dat voor het merendeel van deze situaties een aantal basisregels 

geldt: 

 

• Er zijn meerdere geheugenstrategieën die je kunt gebruiken om je te helpen informatie te 

onthouden. 

• Opschrijven is bijna altijd een van de strategieën die je kunt gebruiken. Dit is een van de 

beste strategieën mits je je notities bewaart op een logische plek. Soms is dat in je agenda, 

soms is de beste plek om iets op te schrijven de binnenkant van je hand. 

 

Nu is het tijd om een videoclip (Lingo) te bekijken. Zorg dat je je aandacht er bij houdt… 
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5. Strategieën om namen te leren 
 

Een specifieke manier van informatie coderen waar mensen vaak moeite mee hebben is het leren en 

onthouden van de namen van mensen. We gaan het hebben over strategieën die je hierbij kunnen 

helpen. 

Voordat je nieuwe mensen ontmoet, bereid je jezelf voor op het onthouden van hun namen 

met behulp van je strategieën. Wanneer je nieuwe mensen ontmoet, doe dan het volgende: 

 

Verbale strategieën: 
1. LUISTER naar de klank van de naam wanneer je hem voor het eerst hoort. 

2. VRAAG OM HERHALING van de naam van de persoon als het rumoerig is of als de naam 

ongebruikelijk is. 

• ‘Sorry, het is hier zo rumoerig ik heb je naam niet goed verstaan. Zou je je naam 

willen herhalen?’ of ‘Zou je je naam kunnen herhalen, ik heb deze naam nog nooit 

eerder gehoord.’ 

• Op deze manier hoor je de naam een tweede keer (zelfs als je hem de eerste keer al 

wel hebt verstaan). 

3. VERIFIEER DE UITSPRAAK als het rumoerig is of de naam ongebruikelijk is. 

• Klopt het dat ik het zo goed uitspreek, is het     ?  

4. VRAAG OM DE NAAM TE SPELLEN 

• Je kunt dit doen bij namen die op verschillende manieren gespeld worden (Marian, is 

dat met een ‘i’ of een ‘j’? En is het een enkele ‘n’ of dubbel ’n n e’ aan het eind?). 

• Visualiseer de spelling in je hoofd; denk je in hoe de naam er uitziet als je hem op zou 

schrijven. 

5. VRAAG OM MEER INFORMATIE over de naam door gepaste vragen te stellen: 

• Over de herkomst van de naam (‘Waar komt de naam vandaan?’). 

• Over de voorkeur die iemand heeft voor een verkorte naam (‘is Rinus kort voor 

Marinus?’ ‘Heb je een voorkeur voor Rinus of Marinus?’). 

• Over de geschiedenis van de naam, of het verhaal er achter, vooral als de naam 

ongebruikelijk is. (‘Het klinkt alsof er een verhaal zit achter de naam Hadewyn.’). 

6. HERHAAL DE NAAM tijdens de kennismaking. Dit kun je doen door een vraag te stellen over 

de naam of door de naam in een vraag te verwerken (‘Wat heb jij voor een bijbaan, Robert?’ 

of ‘Heb jij ver moeten reizen, Samantha?’). 

7. HERHAAL DE NAAM als je elkaar gedag zegt aan het eind (‘Leuk je ontmoet te hebben, Sam!’ 

of ‘Tot de volgende keer, mevrouw de Knecht.’). 

8. SCHRIJF DE NAMEN OP van de mensen die je net hebt ontmoet ( bijvoorbeeld in je agenda of 

op een notitieboekje dat je bij je hebt). 

9. OVERHOOR JE ZELF met de namen en maak er een QUIZ van. 
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Visuele / Gemengde strategieën 
 

1. OBSERVEER MENSEN 

• Kijk mensen in de ogen als je ze ontmoet. 

• Let op hun fysieke karakteristieken, ga op zoek naar speciale kenmerken die je aan 

hun naam kunt linken. 

 

2. GEBRUIK JE VERBEELDING 

• Suzanne de Bruin heeft lichtbruin haar. 

• De heer Brand is kaal, alsof zijn haar is afgebrand. 

 

3. GEBRUIK RIJMPJES (en beelden) 

• Met Anja Jansen wil ik wel dansen! (Zie haar zwieren op de dansvloer.) 

• Johanna de Brui is best wel lui. (Zie haar hangen op de bank.) 

• Mevrouw de Rood is niet zo groot. (Stel je haar voor als tuinkabouter.) 

 

4. GEBRUIK ASSOCIATIES om aan overeenkomsten en verschillen te denken tussen de nieuwe 

mensen die je ontmoet en de mensen die je al kent met dezelfde, of een vergelijkbare naam. 

 

5. HER-INTRODUCEER JEZELF bij een persoon en zij zullen zich ook weer met hun naam 

voorstellen aan jou. 

 

Laten we nu nog enkele oefeningen doen om namen te leren.  

• Bekijk de YouTube-filmpjes en probeer een of meer strategieën uit om de 

namen te onthouden 

o Ik hou van Holland 

o Pauw en Witteman 

• Welke namen kun je je herinneren? 

• Welke strategieën heb je gebruikt om namen te onthouden? 
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Sessie 6: Thuisoefening 
 

Zoals altijd: denk aan je agenda! Gebruik hem! 

 

 Oefen iedere dag met het gebruiken van geheugenstrategieën. 

• Steek iedere dag 10- 15 minuten tijd in het herlezen van de geheugen/codeerstrategieën die 

zijn behandeld in deze sessie.  

• Oefen de komende week elke dag het gebruik van een of meer van de strategieën de. Richt 

je op activiteiten die relevant zijn voor jouw doelen gerelateerd aan je opleiding. 

Welke strategieën denk je te gaan gebruiken en wanneer? 

 

 

 

 

Bedenk hoeveel of hoe weinig associatie een rol speelt in de manier waarop jij dingen 

onthoudt. 

 

1. Op wat voor manier gebruik je associaties? 

 

 

 

2. Wat voor soort associaties gebruik je? 

 

 

 

3. Hoe kunnen associaties je helpen om dingen te onthouden op school? 
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Sessie 7: Verbaal Leren en Geheugen 
(Onthouden van lijsten en Studievaardigheden) 

 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Bespreking van de codeerstrategieën en de geheugenstrategieën van de laatste sessie en 

oefenen met het onthouden van lijsten 

3. Introductie en oefenen van veelvuldig herhalen en van terughaalstrategieën 

4. Bespreking van studievaardigheden 

5. Terughaalstrategieën 

6. Hoe geheugenstrategieën kunnen helpen bij het behalen van lange termijn doelen 

7. Thuisoefening 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. Bespreking van de codeerstrategieën en de 
geheugenstrategieën van de laatste sessie en oefenen met het 
onthouden van lijsten  

 
We gaan vier verschillende technieken proberen om een lijst met woorden te onthouden. 
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Lijst 1: 
Luister naar de volledige lijst woorden en schrijf vervolgens de woorden op die je je herinnert. 

Hoeveel kon je er onthouden?       
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Lijst 1: 
 

Hamer 

Aap 

Toyota 

Jazz 

Zaag 

Zebra 

Hip-Hop 

Honda 

Boor 

Giraffe 

Rock ’n Roll 

Ford 

Schroevendraaier 

Klassiek 

Leeuw 

Cadillac 
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Lijst 2: 
Bestudeer de hierna volgende lijst woorden voor een minuut. Sla vervolgens de pagina om en schrijf 

de woorden op. 

Valk 

Gordel 

Olm 

Adelaar 

Diamant 

Wieldop 

Den 

Esdoorn 

Havik 

Uil 

Bumper 

Robijn 

Smaragd 

Eik 

Saffier 

Stuur 
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Lijst 2: 
 

Schrijf de woorden nu op. Hoeveel woorden kon je er onthouden?      
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Lijst 3: 
Lees de hierna volgende woordenlijst. Verdeel de woorden in categorieën onder om jezelf te helpen 

ze te onthouden. Sla vervolgens de pagina om en schrijf ze op. 

Kat 

Wortel 

Broccoli 

Pannenkoeken 

Zwabber 

Tuinslang 

Bloemkool 

Bacon 

Spons 

Eieren 

Stofzuiger 

Hond 

Vogel 

Stroop 

Hamster 

Ui 

Categorie 1: 

 

 

 

Categorie 2: 

 

 

 

Categorie 3: 

 

 

 

Categorie 4: 
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Lijst 3: 
 

Schrijf de woorden nu op. Hoeveel woorden kon je er onthouden?      
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Lijst 4: 
Lees de hierna volgende woordenlijst. Verdeel de woorden in categorieën onder en voeg visuele 

beelden toe om jezelf te helpen ze te onthouden. Sla vervolgens de pagina om en schrijf ze op. 

Gras 

Stoel 

Nietapparaat 

Grasmaaier 

Boom  

Gum 

Bijl 

Tafel 

Pen 

Hark 

Liniaal 

Schep 

Bloem 

Bank 

Struik 

Bed 

Categorie 1:      Beeld: 

 

 

 

Categorie 2:      Beeld: 

 

 

 

Categorie 3:      Beeld: 

 

 

 

Categorie 4:      Beeld: 
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Lijst 4: 
 

Schrijf de woorden nu op. Hoeveel woorden kon je er onthouden?      
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Wat viel je op terwijl je de verschillende oefeningen maakte? 

 

 

 

Hoe kun je vergelijkbare codeerstrategieën voor je studiemateriaal gebruiken? 

 

 

 

3. Veelvuldig herhalen en terughaalstrategieën 
 

 
VEELVULDIG HERHALEN = HET VOORTDUREND HERHALEN VAN  

INFORMATIE OM HET BETER TE ONTHOUDEN (STAMPEN!) 

 
 

• Dingen die we veelvuldig herhalen: feiten, onze namen, onze verjaardagen, de namen van 

onze broers, zussen en ouders, de naam van onze opleiding, onze straatnaam, de naam van 

ons huisdier, de volgorde van letters in het alfabet, verjaardag liedjes, hoe we onze veters 

moeten strikken, en ga zo maar door. 

• Alles kan veelvuldig herhaald worden. 

• Veelvuldig herhaalde informatie is heel moeilijk te vergeten. 

• Flitskaarten (kaartjes met op de ene zijde een vraag of aanwijzing en op de andere zijde het 

antwoord) die je bij je draagt en gedurende de dag bestudeert, helpen goed bij het leren van 

feitelijke informatie. 

• Informatie meerdere keren opschrijven is een van de beste manieren om informatie 

veelvuldig te herhalen. 

• Wanneer je het lastig vindt, splits de te leren taak dan op in kleinere brokken en leer ze stuk 

voor stuk. 

• Voorbeeld van veelvuldig herhalen: Stel, je moet de stappen van een nieuwe taak op je werk 

leren. Je zou elke stap op een aparte kaart kunnen schrijven, de kaarten door elkaar kunnen 

husselen en vervolgens de kaarten weer op volgorde kunnen leggen. Je zou echter niet 

stoppen nadat je het de eerste keer goed hebt onthouden. Veelvuldig herhalen betekent dat 

je deze oefening blijft herhalen, ver voorbij het moment dat je het wel weet. Naast het 

gebruik van de kaarten zou je de taak zelf ook meerdere keren moeten doen, in de juiste 

volgorde van stappen, zodat je het goed onthoudt. 

• Nog een voorbeeld: Als je je medicijnen en hun dosering zou willen onthouden, zou je de 

naam van het medicijn op de ene zijde van een flitskaart kunnen schrijven en de dosering op 

de andere zijde. Je start door beide zijden van de kaarten te lezen, en naarmate je de 

informatie beter begint te onthouden, kan je jezelf testen door alleen één zijde van de 

kaarten te lezen. 

• Wat heb je veelvuldig herhaald in jouw leven? Wanneer zou je deze strategie in de komende 

maanden kunnen gebruiken?  
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4. Bespreking studievaardigheden 
 

Studievaardigheden zijn een specifieke set van codeerstrategieën die ontworpen zijn om iemand te 

helpen iets te leren en te onthouden in voorbereiding op het formeel testen van de kennis. 

Voorbereiding op studie/schoolwerk – Belangrijkste strategieën 
• Organiseer je materialen 

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

waar je extra aandacht aan moet besteden 

• Houd je werkplek schoon, zonder rondslingerende rommel 

• Zorg dat je al je benodigdheden in de buurt hebt 

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

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

 

Het studeren zelf - Belangrijkste strategieën 
• Neem, binnen uur na je les, je aantekeningen ten minste één keer door 

• Herschrijf je aantekeningen 

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

• Maak en/of 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, bijvoorbeeld op het toilet, een lijst met zaken die je uit je hoofd moet leren 

Hoe meer je van deze strategieën gebruikt, hoe productiever je leersessie zal zijn. 

 

5. Terughaalstrategieën 
 

Denk terug aan ons geheugenmodel: Coderen  Opslaan  Terughalen. 

• Alle strategieën tot nu toe helpen met coderen. De volgende strategieën helpen je met 

terughalen. 

• Wanneer je problemen hebt met het terughalen van informatie dan wil dat zeggen dat de 

informatie zich weliswaar ergens in je geheugen bevindt, maar dat je moeite hebt om het 

terug te vinden. Een typisch voorbeeld hiervan is een naam die ‘op het puntje van je tong 

ligt’.  

Ontspanning 
• Angst leidt vaak tot moeilijkheden bij het terughalen van informatie 

• Ontspanningsstrategieën kunnen helpen bij het verbeteren van je geheugen. 

Welke ontspanningsstrategieën gebruik jij voordat je gaat zitten om een toets te maken of een 

verslag te schrijven? 
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• Diepe ademhaling 

• Begeleide visualisatie 

• Meditatie 

Mentale Reconstructie 

• Om een verloren voorwerp terug te vinden. 

• Maak een mentale reconstructie van de stappen en gebeurtenissen die plaatsvonden tot het 

moment waarop je het voorwerp voor het laatst had. 

 

Alfabetisch Zoeken 

• Om een woord of een naam te onthouden. 

• Loop het alfabet af, beginnend met A, en vraag jezelf af “Begint het met A? Begint het met 

B?”, tot je de eerste letter gevonden hebt. Gebruik vervolgens hetzelfde proces voor de 

tweede letter en ga zo door tot je de naam gevonden hebt.  

 

De omstandigheden reconstrueren  

• Een goede strategie wanneer je je kunt herinneren waar je was of wat je deed toen je de 

informatie leerde. 

• Als je je bijvoorbeeld kunt herinneren dat je uit eten was in een restaurant toen je vriend je 

vertelde over een cursus die je wilde volgen, reconstrueer dan de context. Stel je het 

restaurant zo levendig mogelijk voor of ga er zelfs naar toe, en je zult zien dat het makkelijker 

is om de details te herinneren van die cursus. 

 

Organisatie 

• Zeer goede strategie voor coderen, opslaan en terughalen. 

• Het organiseren van je omgeving en van je dagelijkse routines helpt je om dingen makkelijker 

te herinneren. 

• ‘Automatische plekken’ voor dingen: plaatsen in je omgeving waar je altijd bepaalde dingen 

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

• Plan automatische plekken voor: 

o Waardevolle papieren 

o Belangrijke telefoonnummers 

o Je Agenda / mobiele telefoon / iPad enzovoort 

o Je sleutels 

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

dingen die je wilt doen maar vaak vergeet te doen of waar je de discipline niet voor hebt (het 

innemen van medicijnen, sporten, enzovoort). 
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6. Hoe geheugenstrategieën kunnen helpen bij het behalen van 
lange termijn doelen 
 

Laten we nog eens terugkijken naar de doelen die we tijdens de eerste sessie hebben besproken. 

Schrijf deze opnieuw op:  

 

 

 

Hoe kunnen sommige van de leer- en geheugenstrategieën die je hebt geleerd, je helpen om deze 

doelen te bereiken? 
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Sessie 7: Thuisoefening 
 

Het logische onderdeel van deze thuisoefening is uiteraard dat je je agenda elke dag gebruikt 

en een weekplanning maakt. 

 

Gebruik de strategie van veelvuldig herhalen die vandaag is besproken. De informatie die je 

wilt onthouden is de volgende lijst van Academy Award winnaars voor de beste film van 

2010 tot 2014. 

• 2010: The King’s Speech 

2011: The Artist 

2012: Argo 

2013: 12 Years a Slave 

2014: Birdman 

 

• Kijk nog eens naar je geheugenstrategieën en bepaal hoe je deze Oscarwinnaars wilt 

gaan onthouden. Je zult niet alleen de titels moeten onthouden maar ook het jaar 

waarin de film de prijs won. Welke strategieën ben je van plan te gebruiken? 

 

 

 

 

• De bedoeling van deze oefening is om je geheugenstrategieën nog eens door te nemen 

en om aan jezelf te bewijzen dat je alles wat je maar wilt, kunt onthouden, hoe 

onbeduidend de informatie ook kan zijn. 
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Sessie 8: Verbaal Leren en Geheugen 
(Aantekeningen maken) 

 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Samenvatting van de verbaal leren en 

geheugenstrategieën geleerd tijdens de laatste twee 

sessies 

3. Bespreking strategieën voor het maken van 

aantekeningen  

4. Oefenen van het maken van aantekeningen 

5. Bespreking snelschrift 

6. Thuisoefening 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. Samenvatting van de verbaal leren en geheugenstrategieën 
geleerd tijdens de laatste twee sessies  
Maak zelf eens een samenvatting van de strategieën 

• Wat vind jij het moeilijkst aan het maken van aantekeningen? 

3. Strategieën voor aantekeningen maken 
 

 
SCHRIJF DINGEN OP 

 
 

De beste manier om iets te onthouden is door het op te schrijven. Het maakt echter wel uit waar je 

het opschrijft. Collegeaantekeningen maak je in een schrift of op een kladblok of misschien digitaal, 

maar informatie die je vaak nodig hebt, kun je bijvoorbeeld in een bepaald gedeelte van je agenda 

noteren. 

In plaats van het onthouden van ieder stukje informatie, is het een stuk effectiever om te onthouden 

dat je de informatie elke dag goed moet opslaan (een routine). 

• Vertrouw niet op je geheugen, maar schrijf het op! 

• Schrijven helpt op verschillende manieren bij het coderen van informatie op meerdere 

momenten: hoor het, schrijf het op, lees het terwijl je het opschrijft, zeg het hardop nadat je 

het hebt opgeschreven. 

• Het is gemakkelijk en werkt altijd. 

• Boodschappenlijstjes, ‘post it’ geeltjes in je agenda, apps op je telefoon of computer, 

schrijven op je hand en elk ander systeem dat je kunt bedenken en dat gemakkelijk 

toegankelijk voor je is. 
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Voorbeeld: Laten we eens teruggaan in de tijd tot de dagen van voor het internet. In die tijd, 

wanneer je een film wilde zien, moest je de bioscoop opbellen en naar een ingesproken bericht  

luisteren waarin werd verteld welke films er die week werden vertoond. Vanavond is het ‘De Avond 

van de Klassiekers’ en in het bericht wordt verteld dat de Tovenaar van Oz  om 18.30, 21.00 en 23.00 

uur wordt vertoond. Rebel Without a Cause draait vanavond om 19.00 en om 21.30 uur. Als je het nu 

opschrijft terwijl je het hoort, zou je iets kunnen opschrijven als: “Oz, 18.30, 21, 23 – Rebel, 19, 

21.30.” Je hebt de informatie dan op meerdere manieren gecodeerd: 

• Door het te horen. 

 

• Door het op te schrijven. 

 

• Door het te lezen terwijl je het opschrijft. 

Je hebt de herinnering nu drie keer zo sterk gemaakt door het op drie manieren, en via drie 

verschillende kanalen, te coderen. Nu kun je het op een geeltje schrijven en het direct in je agenda 

plakken bij de dag van vandaag. 

 

4. Oefenen van aantekeningen maken 
 

Laten we oefenen met het maken van aantekeningen. Ik zal een dokter spelen die je vertelt over je 

nieuwe medicijngebruik , jij bent de patiënt. Maak aantekeningen terwijl ik met je praat.  

“Oké, ik heb de resultaten van de laboratorium testen bekeken en ik ga een paar veranderingen 

aanbrengen in jouw medicijngebruik. Ik zal ook een paar suggesties doen. Ten eerste denk ik dat je 

geen Fluvoxamine meer nodig hebt, dus dat ga ik beëindigen. Je kunt er echter niet zomaar mee 

ophouden, je zult het rustig moeten afbouwen. Op dit moment neem je twee pillen per dag. Vanaf 

vandaag wil ik je vragen om dat terug te brengen naar 1 pil per dag gedurende een week. Breek de 

pillen vervolgens in tweeën en neem een halve pil per dag tijdens de zeven dagen daarna. Vervolgens 

kun je stoppen. Ten tweede wil ik graag dat je begint met een ander medicijn genaamd Lotensin. 

Lotensin is een medicijn dat je bloeddruk naar beneden moet brengen maar het heeft wat 

bijwerkingen waarvan ik wil dat je ze kent. Een van de bijwerkingen is dat het je maag wat overstuur 

kan maken, maar dat is slechts tijdelijk en zou binnen een week opgelost moeten zijn. De andere 

bijwerking waarvan ik wil dat je het echt goed in de gaten houdt, is duizeligheid. De meeste mensen 

worden niet duizelig van Lotensin maar als je wel duizelig wordt, stop dan direct met het medicijn en 

bel om een afspraak met mij te maken. Ten derde wil ik graag dat je elke dag ten minste 20 minuten 

gaat sporten oké? Ten slotte, hier op het screeningsformulier kan ik zien dat je veel te veel koffie 

drinkt. Ik wil graag dat je je koffiegebruik langzaam naar beneden brengt tot niet meer dan twee 

koppen  per dag.” 

Lees je aantekeningen nu hardop voor zodat je feedback kunt krijgen op hoe volledig ze zijn en hoe 

je jezelf kunt verbeteren. 
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Bijvoorbeeld, moet je de dokter misschien interrumperen? Vragen om langzamer te praten? Vragen 

hoe de naam van een medicijn gespeld wordt? Probeer je teveel informatie in je aantekeningen op te 

nemen? Zoveel dat het je vertraagt en je te traag schrijft? Of neem je te weinig informatie op in je 

aantekeningen? Zo weinig dat je achteraf niet meer begrijpt wat je hebt opgeschreven?  

Je aantekeningen zouden er zo uit kunnen zien: 

 Fluvoxamine – afbouwen (1 pil per dag x 7 dagen, dan 0,5 pil per dag x 7 dagen) 

 Lotensin – nieuw bloeddruk medicijn. Misselijk ok maar stop + bel als duizelig 

 Sport 20 min. / dag 

 2x koffie p. dag max. 

 

Oefenen van aantekeningen maken 
1. Een vriend zegt: “Hallo vriend, ik heb je hulp nodig. Gisteravond ben ik in het ziekenhuis 

beland voor een kleine ingreep. Maak je geen zorgen, het komt allemaal goed, maar ik moet 

de komende twee dagen wel in het ziekenhuis blijven. Ik vroeg me af of je mij een paar spullen 

zou willen brengen? Je kunt jezelf binnenlaten in mijn huis (er ligt een extra sleutel van de 

voordeur onder de bloempot naast de deur). Zou je daar een tas voor me in willen pakken? Ik 

heb de gebruikelijke basisspullen nodig zoals ondergoed, sokken, broeken en shirts. Twee van 

elk zou genoeg moeten zijn, aangezien ik hier twee dagen moet blijven. Maar ik zou ook graag 

mijn badjas en tandenborstel krijgen, als je dat niet teveel vindt. En zou je misschien mijn 

vissen willen voeren? Er ligt een ‘weekend doosje’ met vissenvoer onder het aquarium op de 

plank. Je kunt de inhoud van het hele doosje erin gooien zodat ze genoeg hebben voor de 

komende twee dagen. Nog een ding: zou je mijn voicemail van de vaste lijn willen checken om 

te zien of er berichten zijn achtergelaten? De telefoon staat in de keuken en het 

voicemailnummer staat er op. Oh, en als je mijn buurman Bergstra wil vertellen dat ik er niet 

ben de komende twee dagen zou dat ook super fijn zijn. Hij is al vrij oud en maakt zich zorgen 

als hij me niet ziet. Super bedankt he, ik sta bij je in het krijt!” 

 

5. Snelschrift strategieën  
 

Hoe denk je dat het is gegaan tot nu toe? Laten we eens naar je snelschrift  strategieën 

(strategieën om snel aantekeningen te maken) kijken: 

• Afkortingen 

• Symbolen (sterren, pijlen, vraagtekens) 

• Bullets versus narratieve opsommingstekens (bv. a, b, en 1. 2.) 

• Onnodige woorden/informatie weglaten 

• Ruimte laten om dingen later in te vullen 

 

2. De docent zegt: “Oké allemaal, welkom! Vandaag gaan we een aantal basisprincipes van 

adviseren bespreken. Het eerste dat ik jullie ga leren is het principe van aandacht hebben 

voor de ander. Aandacht hebben wil zeggen dat je klaar bent om te letten op alles wat een 

persoon doet of zegt, evenals het communiceren naar die persoon dat je naar hem of haar 
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luistert. Je kunt een aantal dingen doen om aandacht te hebben en te communiceren: een 

open houding hebben, met beide voeten op de vloer staan en recht tegenover de ander 

zitten of staan. Als geheugensteuntje kun je ROLOR gebruiken. De R staat voor ‘Recht’, in dat 

je jezelf recht tegenover de ander positioneert. De O is voor ‘Open’ en gaat over je houding. 

Je houding moet precies dat zijn: open en bereid om naar de ander te luisteren. De L staat 

voor ‘Leunen’, wat wil zeggen dat je wat naar voren leunt zodat de persoon weet dat je 

interesse hebt in wat er gezegd wordt. De tweede O staat voor ‘Oogcontact’, dat spreekt 

voor zich. De laatste R staat voor ‘Rustig’, om je te helpen herinneren dat het belangrijk is om 

rustig en ontspannen te blijven wanneer je advies geeft. Het woord ROLOR onthouden helpt 

je om deze belangrijke aspecten van aandacht hebben te herinneren. Zijn er nog vragen?” 

 

3. Hoewel het een gangbare opvatting is dat het beter is om deze informatie op papier aan te 

leveren, vertelt je docent: “Ik ga nu een aantal van de belangrijkste punten voor jullie 

aankomende opdracht bij langs. Jullie taak zal zijn dat jullie een verslag moeten schrijven 

over de invloed van een zelfgekozen overheidsinstantie op mensen die onder de 

armoedegrens leven in onze maatschappij. Omdat dit een heel belangrijk onderdeel is van de 

opdracht zeg ik het nog een keer. Jullie taak zal zijn dat jullie een verslag moeten schrijven 

over de invloed van een zelfgekozen overheidsinstantie op mensen die onder de 

armoedegrens leven in onze maatschappij. 

Het verslag moet met dubbele regelafstand geschreven worden en tussen de acht en tien 

pagina’s lang zijn, waarbij de titelpagina en de literatuurlijst niet mee tellen. De organisatie 

die je kiest moet komen van de lijst met goedgekeurde organisaties die ik jullie een aantal 

weken terug heb gegeven. Het verslag moet volgende week ingeleverd worden. Je moet het 

verslag naar mij toe mailen voordat de volgende les begint. Het moet een Microsoft Word 

document zijn. Ik wil geen Pdf files meer zien! Een aantal van jullie stuurde mij de vorige keer 

Pdf’s en die kon ik niet altijd openen. En last but not least… zorg er voor dat ten minste een 

van de referenties in je literatuurlijst een onderzoeksstudie bevat naar de organisatie die je 

hebt gekozen. Ik kijk uit naar het lezen van jullie verslagen!” 

 

4. Oefening ‘De succesfactoren van een beïnvloedende presentatie’ – Luister naar het 

fragment en gebruik je strategieën voor het maken van aantekeningen en snelschrift om 

goede aantekeningen te maken. 

 

Goed gedaan! Welke strategieën werkten het beste voor jou? Waren er ook strategieën die je hebt 

geprobeerd die niet werkten voor jou? Hier zijn een aantal strategieën en steuntjes die je kunt 

gebruiken om informatie waar je aantekeningen van maakt beter vast te houden. 

• Neem verschillende notitieboekjes/secties voor elk onderwerp 

• Neem lessen digitaal op 

• Vul de gaten in aantekeningen in door de opnames te beluisteren waar dat nodig is (dus 

niet in zijn geheel maar ‘doorspoelen’)  

• Typ aantekeningen (in plaats van met de hand te schrijven) 

• Herlees aantekeningen 24 uur nadat je ze opgeschreven hebt, of 

• Herschrijf aantekeningen om ze duidelijker te maken en meer diepte te geven 

• Verhelder sleutelbegrippen met je docent of studiegroep 

• Maak een samenvatting/parafrase van de belangrijkste punten 

  



 

78 
 

Welke strategieën die we vandaag hebben besproken zullen je waarschijnlijk het meeste helpen bij 

het verbeteren van jouw vaardigheid in het maken van aantekeningen? 
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Sessie 8: Thuisoefening 
 

Dit is de achtste sessie van deze training dus het gebruik van een agenda zou nu wel een 

automatisme moeten zijn, maar laten we het toch nog eens als thuisoefening meenemen. 

Hopelijk is het een gewoonte waar je niet eens meer over na hoeft te denken – je doet het 

gewoon vanzelfsprekend. 

 

Oefen het maken van aantekeningen door twee lessen te bekijken die ik naar je toestuur. Ik 

zal je twee YouTube links sturen voor de video’s. Ze zijn allebei ongeveer vijf minuten lang. 

Bekijk de video’s en maak aantekeningen. 
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Sessie 9: Cognitieve Flexibiliteit, Brainstormen  
en Probleem Oplossen 

 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Introductie cognitieve flexibiliteit 

3. Introductie en oefenen brainstormen 

4. Introductie en oefenen met de 6-stappen methode voor het 

oplossen van problemen 

5. Bespreking leerdoelen 

6. Thuisoefening 

1. Terugblik thuisoefening 
 

Laten we als ‘warming-up’ nog een oefening doen in aantekeningen maken. 

 

2. Cognitieve flexibiliteit  
 

 
COGNITIEVE FLEXIBILITEIT = DE MOGELIJKHEID 

OM JE DENKEN AAN TE PASSEN 

 
 

• Soms hebben mensen moeite met het oplossen van problemen omdat hun denkstijl star kan 

zijn. Een voorbeeld is dat ze maar één manier zien waarop een probleem opgelost kan 

worden terwijl er in werkelijkheid meerdere manieren zijn. Ze pinnen zich vast op dat ene 

idee. 

• We zullen een methode voor probleem oplossen gaan gebruiken die je helpt om zo flexibel 

mogelijk te denken. 

3. Brainstormen 
 

 
BRAINSTORMEN = ZOVEEL MOGELIJK IDEEËN BEDENKEN 

OVER EEN BEPAALD ONDERWERP 

 
 

• Zoveel mogelijk ideeën bedenken zonder over deze ideeën te oordelen.  

• Gooi geen ideeën weg omdat ze onnozel of slecht lijken. Laat de ideeën gewoon stromen, je 

weet immers nooit wanneer een ‘dom’ idee je opeens op een goed idee kan brengen! 
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Brainstorm oefening: Probeer zoveel ideeën als je maar kunt te verzinnen voor elk van de volgende 

scenario’s. 

 

Alle manieren waarop je een baksteen kunt gebruiken. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 
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Alle manieren waarop je een kat uit de boom kunt halen. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
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4. De 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 
 

De 6-stappen methode voor het oplossen van problemen (DBESPE) 

 

(1) Definieer het probleem. 

(2) Brainstorm oplossingen voor het probleem. 

(3) Evalueer elke oplossing in termen van het gemak waarmee je de oplossingen kunt 

toepassen, de kosten en baten en de waarschijnlijke gevolgen van de oplossing. 

(4) Selecteer een oplossing om uit te proberen 

(5) Probeer de oplossing 

(6) Evalueer de oplossing: Werkt het? Moet je nog een andere oplossing proberen? 

Zo ja, ga terug naar stap 4. 

 

Je doel is om de 6-stappen methode voor het oplossen van problemen snel te kunnen gebruiken als 

je hem nodig hebt. Om dit te kunnen doen moet je oefenen tot het een automatisme wordt.  

Oefen de stappen van de 6-stappen methode voor het oplossen van problemen met de scenario’s en 

werkbladen die volgen. Voor je thuisoefening van deze week ga je oefenen met een probleem dat je 

zelf ervaart. 
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Werkblad: 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 
Definieer het probleem: Je wilt weer in contact komen met een goede vriend van de middelbare 

school die je al 8 jaar niet meer hebt gezien. 

Brainstorm oplossingen hieronder 

Evalueer oplossingen Gemakkelijk? Kosten 

OK? 

Kans dat 

het werkt? 

Rangor-

de 

Aantekeningen 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Selecteer een oplossing (of meer dan 1 oplossing) om uit te proberen 

Probeer oplossing(en) uit  

Evalueer opnieuw. Is het probleem opgelost? Zo niet, probeer een andere oplossing. 
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Werkblad: 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 
Definieer het probleem: Je moet een groepsopdracht op tijd af hebben. Achtergrond: Je moet de 

opdracht samen met drie anderen maken, maar 1 van de drie doet niet zoveel als alle anderen. Hij 

heeft niet veel ideeën en doet geen suggesties, hij is laat met de taken die hij moet maken en zal 

nooit eens aanbieden om nieuwe taken op zich te nemen. 

Brainstorm oplossingen hieronder 

Evalueer oplossingen Gemakkelijk? Kosten 

OK? 

Kans dat 

het werkt? 

Rang-

orde 

Aantekeningen 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Selecteer een oplossing (of meer dan 1 oplossing) om uit te proberen 

Probeer oplossing(en) uit  

Evalueer opnieuw. Is het probleem opgelost? Zo niet, probeer een andere oplossing. 
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5.  Herinner je je de leerdoelen die je voor jezelf hebt? 
 

Laten we nog eens kijken naar de doelen die we besproken hebben tijdens de eerste sessie. Schrijf 

deze doelen nog een keer op:          

             

 

Deze week, in plaats van te bespreken hoe 'probleem oplossen' je kan helpen bij deze doelen (maak 

je geen zorgen, dat komt!), willen we graag weten: 

 

• Welke strategieën uit deze training hebben je geholpen?     

           

            

 

• Bij welke strategieën heb je het gevoel dat je er nog steeds hulp bij nodig hebt?   
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Sessie 9: Thuisoefening 
 

Het vanzelfsprekende onderdeel van deze thuisoefening is uiteraard het gebruik van je 

agenda elke dag en een weekplanning elke week. 

 

Oefen het brainstorm onderdeel van de methode voor probleem oplossen. Maak de 

volgende brainstormoefening (zie pagina verderop). 

 

Oefen het gebruik van de 6-stappen methode voor het oplossen van problemen. Denk aan 

een probleem gerelateerd aan je opleiding dat je graag zou willen oplossen en schrijf het 

probleem hieronder op en vul het werkblad in (zie volgende pagina): 
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Werkblad: 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 
Definieer het probleem: 

 

 

Brainstorm oplossingen hieronder 

Evalueer oplossingen Gemakkelijk? Kosten 

OK? 

Kans dat 

het werkt? 

Rang-

orde 

Aantekeningen 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Selecteer een oplossing (of meer dan 1 oplossing) om uit te proberen 

Probeer oplossing(en) uit  

Evalueer opnieuw. Is het probleem opgelost? Zo niet, probeer een andere oplossing. 
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Alle voorwerpen die je nodig hebt om een kamer te verven. 

 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 
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Sessie 10: Cognitieve Flexibiliteit en Probleem Oplossen 
 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Bespreking en oefenen van de 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 

(opwarmen) 

3. Introductie en oefenen van categoriseren 

4. Hypothese testen en oplossingsstrategie uitspreken 

5. Thuisoefening 

1. Terugblik thuisoefening 
 

2. 'Warming up' oefeningen in cognitieve flexibiliteit 
 

• Oefen nog eens met de 6-stappen methode voor het oplossen van problemen. Denk eraan, 

herhalen = onthouden! ☺ (Zie volgende pagina) 

• Nu is het tijd voor het spel 20 Vragen!! 

o Ik denk aan een voorwerp in deze ruimte. 

o Neem een moment om in de ruimte rond te kijken en bedenk wat vragen die je mij 

kunt stellen om er achter te komen aan welk voorwerp ik denk.  

o Vragen moeten met ja of nee beantwoord kunnen worden. 

o Het doel van het spel is om zo min mogelijk vragen te stellen om uit te vogelen welk 

voorwerp het is 

o Schrijf alle vragen die je bedenkt tijdens het brainstormen hieronder op. 

o Breng vervolgens een rangorde aan in de vragen van best naar slechtst, nummerend 

#1, #2, #3, enzovoort. 

o Denk erom dat je wellicht van richting moet veranderen tijdens het vragen stellen, 

afhankelijk van mijn antwoorden. Eens kijken hoeveel vragen het je kost om te raden 

aan welk voorwerp ik denk 

 

 Vragen  Rangorde (1-6) 

V1    

V2    

V3    

V4    

V5    

V6    
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Werkblad: 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 
Definieer het probleem: Je docent komt naar je toe na de kunstgeschiedenisles en vertelt je over 

een spannende kans om in het buitenland te studeren. Er is een beurs beschikbaar om voor drie 

maanden in het buitenland te studeren waar je heel enthousiast van wordt. Je ziet dit als een kans 

om het soort kunst te bestuderen waar jij echt interesse in hebt. Tegelijkertijd zijn er allerlei 

afwegingen. Ondanks de beurs zal de reis nog steeds behoorlijk wat geld kosten. Je hebt dat geld 

maar wilde het besteden aan een vakantie met je partner. En hoe zal die partner er tegenover 

staan dat je drie maanden niet bij elkaar zult zijn? Ten slotte is er de optie om een jaar te wachten 

en te kijken of het beter te doen is volgend jaar rond deze zelfde tijd maar dat zou kunnen 

betekenen dat je wellicht een semester langer doet over je opleiding.  

Brainstorm oplossingen hieronder 

Evalueer oplossingen Gemakkelijk? Kosten 

OK? 

Kans dat 

het werkt? 

Rang-

orde 

Aantekeningen 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Selecteer een oplossing (of meer dan 1 oplossing) om uit te proberen 

Probeer oplossing(en) uit  

Evalueer opnieuw. Is het probleem opgelost? Zo niet, probeer een andere oplossing. 
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• Kaarten-sorteer spel. Ik deel 8 tot 10 kaarten aan je uit. Neem een moment om alle kaarten 

te bekijken en kijk of je verschillende manieren kunt bedenken/brainstormen om de kaarten 

in twee groepen te verdelen. Schrijf alle manieren die je bedacht hebt om de kaarten te 

sorteren hieronder op: 

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

• _______________________________       

 

3. Categorisatie strategieën 
 

Het is vaak gemakkelijker om problemen op te lossen wanneer we informatie kunnen categoriseren. 

Hier zijn een aantal benaderingen die je kunt gebruiken, afhankelijk van de situatie: 

• Maak eerst een snelle scan/evaluatie van de situatie 

o Dit helpt je te weten waar te beginnen. 

• Gegevensreductie-strategieën 

o Elk item wegstrepen nadat je er aandacht aan hebt besteed, helpt je om cognitieve 

afleiding te voorkomen (net als een to-do lijst). 

o Het wegstrepen van antwoorden waarvan je weet dat ze niet kloppen kan ook heel 

behulpzaam zijn (zoals bij een multiple-choice examen). 

• Systematisch en georganiseerd gedrag 

o Werk van links naar rechts, van boven naar onder, enzovoort. 

o Items in alfabetische volgorde of chronologische orde opschrijven. 

Klaar om te proberen? Hier volgen een paar oefeningen. 
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          JUNI 

 

BONEN 

      ZWEMMEN 

 

  MEI         APRIL 

 

   VOETBAL 

 

         WORTEL 

AARDAPPEL 

     JULI 

 

  TENNIS 

        VOLLEYBAL 

    POMPOEN 

 

 

Categorieën en de bijpassende items: 
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BROEK 

 

NUL 

     SHIRT    VIER 

 

  STROPDAS        TWEE 

 

   KOE    PAARD 

     RIEM 

         ZES   

  HOED 

ACHT      VARKEN 

      

  KIP 

        EEND 

     

 

Categorieën en de bijpassende items: 
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HYPOTHESE TESTEN = EEN IDEE TESTEN OM TE KIJKEN OF HET WERKT 

OF NIET; HET VERGAREN VAN BEWIJS DAT JE HYPOTHESE 

BEVESTIGT OF ONTKRACHT 

 
 

Hypothese testen is een andere manier om flexibel problemen op te lossen. Het werkt als volgt: 

• Verzamel bewijs rondom een idee: 

o Zoek naar bewijs dat je idee bevestigt 

o Zoek naar bewijs dat je idee ontkracht 

• Neem een definitief besluit. 

Oefen eens met deze strategieën. Onthoud daarbij: 

• Gebruik zelfpraat om door de stappen van een probleem heen te lopen. 

• Brainstorm zoveel mogelijk ideeën en oplossingen. 

• Verzamel bewijs om je hypothesen te onderbouwen of te weerleggen. 

• Gebruik gegevensreductie-strategieën waar mogelijk. 

• Werk systematisch 

• Maak een weloverwogen beslissing en test die hypothese! 
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£ € ¥ 

€ ¥ £ 

¥ £    

 

 

£  €€  ¥ 

 

£€  €  ¥£ 
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3 zes IIIIIIIII 

negen III 6 

IIIIII 9  

 

 

15  III  zes 

 

drie  negen  3 
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└ ┴ ┘ 

┼ ┬ ┴ 

┐ ┼    

 

 

┼  ┘  ╪ 

 

╡  └  ┬ 
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4. Hypothese testen en oplossingsstrategie uitspreken 
 

 
OPLOSSINGSSTRATEGIE UITSPREKEN = ZELFPRAAT GEBRUIKEN 

TERWIJL JE EEN PROBLEEM OPLOST 

 
 

Je hebt zelfpraat gebruikt om je op een taak te concentreren en om informatie te coderen in je 

geheugen. Nu ga je het gebruiken om een logisch probleem op te lossen. 

 

Het enige dat je hoeft te doen is hardop spreken over hoe je een probleem oplost terwijl je het doet. 

Laten we samen al pratend door de logische puzzel op de volgende pagina heenlopen. 
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Zes jongens zijn allemaal verliefd op Else. Lees de aanwijzingen hieronder om uit te zoeken wat elke 

jongen haar voor haar verjaardag cadeau heeft gedaan. Zet een kruis (X) in de vakken waarvan je 

zeker weet dat het niet het juiste antwoord kan zijn. Zet een ‘O’ in de vakken waarvan je denkt dat 

het de juiste antwoord kan zijn. 

  

 

Gegeven cadeaus 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas 

      

 

Daan 

      

 

André 

      

 

David 

      

 

Harrie 

      

 

Bruce 

      

 

• Let op: elke jongen geeft maar 1 cadeau en Else krijgt geen dubbele cadeaus. 

• Harrie gaf Else een cadeau dat begint met dezelfde letter als zijn naam. 

• Thomas stopte zijn cadeau in een doos en pakte het in met roze pakpapier. 

• Bruce zijn cadeau, wat geen snoep is, ruikt heel erg lekker. 

• Thomas en Daan gaven allebei geen cadeau dat Else op kan eten. 

• David had een oven nodig om zijn cadeau te maken. 

 

J
o

n
g

e
n

s
 

B
lo

e
m

e
n

 

S
n

o
e
p

 

H
o

e
d

 

 

K
o

e
k
je

s
 

V
is

h
e
n

g
e
l 

H
e
lik

o
p

te
r 
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Sessie 10: Thuisoefening 

 

Gebruik je agenda elke dag. 

 

Omdat het maken van aantekeningen zo’n belangrijke vaardigheid is om je opleiding 

succesvol te doorlopen: blijf oefenen. Ik stuur je een link naar een online les over het 

gebruiken van Evernote. Maak daar aantekeningen van en breng ze mee naar onze volgende 

sessie. 

 

Hier volgen een paar oefeningen die lijken op de oefeningen die we vandaag tijdens de 

sessie hebben gedaan. Test je hypothese en spreek de strategie die je gebruikt om het 

probleem op te lossen hardop uit. Reduceer je gegevens en werk systematisch! 
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Een  TWEE Drie 

DRIE Twee Vijf 

Vier Vier  

  

 

 

 

 

ACHT  Drie  Twee 

 

  

Nul  Vier  Acht 

 

  



 

104 
 

JAAR 

 

MINUUT 

        OOG     

 

  BEEN        

            

           ARM 

     GEEL 

         HAND   

  GROEN 

MAAND      OOR 

      

  BLAUW       WEEK 

    HOOFD    VOET 

 ROOD 

 

Categorieën en de bijpassende items: 
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DAS 

 

PIANO   

     GITAAR    VOS 

 

  VIOOL        EIK 

      EEKHOORN 

   OLM  

     DEN 

         ES   

  CELLO 

FLUIT      BERK 

     KONIJN 

  HAAS     TROMPET 

    MUIS     HARP 

     

 

Categorieën en de bijpassende items: 
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Sessie 11: Cognitieve Flexibiliteit, Probleem Oplossen en 
Plannen 

 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Bespreking en oefenen van de 6-stappen methode voor het oplossen van problemen; 

categoriseren en hypothese testen 

3. Introductie van zelfcontrole en aandacht verplaatsen 

4. Oefenen met het evalueren van oplossingen door gebruik te maken van zelfcontrole en 

besluiten om je aandacht te verplaatsen 

5. Introductie en oefenen van doelen stellen en deadlines halen 

6. Hoe strategieën voor probleem oplossen en cognitieve flexibiliteit kunnen helpen bij lange 

termijn doelen 

7. Thuisoefening 

1. Terugblik thuisoefening 
 

• Laten we een ‘warming-up’doen met een laatste aantekening-oefening. 

2. Bespreking 6-stappen methode voor het oplossen van 
problemen, categorisatie strategieën en hypothese testen 
 

3. Zelfcontrole en aandacht verplaatsen 
 

 
ZELFCONTROLE = EVALUEREN HOE JE HET DOET 

 
 

• Stap 6 van de methode om problemen op te lossen is ‘evalueer’. 

• Zelfcontrole is een manier om een stap terug te doen en te evalueren hoe het er voorstaat 

met je probleem oplossende strategie om zeker te zijn dat het effectief is. 

o Als een strategie werkt, wil je hem blijven gebruiken. 

o Als een strategie niet werkt, wil je een andere strategie toepassen. 

• Als iets niet werkt en je merkt dat het je frustreert, is het waarschijnlijk een goed moment 

om een stap terug te doen. 

• Zorg ervoor dat je zowel bewijs verzamelt wat je hypothese bevestigt als bewijs wat je 

hypothese weerlegt.  

Wanneer je eenmaal hebt uitgevonden of je strategie werkt of niet, kun je besluiten om je strategie 

te blijven gebruiken of om van strategie te veranderen. 
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Als je besluit dat je strategie werkt, en je bent effectief een probleem aan het oplossen, hoef je 

alleen maar geconcentreerd te blijven en de strategie te blijven toepassen. 

Als je tot de conclusie komt dat je strategie niet werkt wil je ervoor zorgen dat je niet meerdere 

keren dezelfde fout begaat. Je wilt dus je strategie veranderen.  

Als we bijvoorbeeld 20-Vragen spelen, is het niet zo’n goede strategie om maar wat in het wilde weg 

te gokken, zoals: ‘Is het een banaan?’, ‘Is het een vrachtwagen?’ of ‘Is het een zebra?’. Je wilt dan op 

een andere strategie overschakelen om het aantal voorwerpen die het zouden kunnen zijn te 

verkleinen. 

 
AANDACHT VERPLAATSEN = HET BEWUST EN VOLLEDIG 

VERPLAATSEN VAN JE AANDACHT 

VAN EEN TAAK NAAR EEN ANDERE TAAK 

 
 

Aandacht verplaatsen is een betere optie dan multitasking omdat het beter is om je aandacht slechts 

op één taak tegelijk te richten, in plaats van het verdelen van je aandacht tussen twee of zelfs nog 

meer taken. Hoe vaak je tegenwoordig ook hoort dat multitasking een belangrijke vaardigheid is in 

onze huidige maatschappij, het is GEEN goed idee om multitasking toe te passen wanneer je aan het 

leren bent of nieuwe informatie aan het bestuderen bent.  

 

4. Oefenen van aandacht verplaatsen en zelfcontrole 
 

Tijd om te oefenen (Angry Birds). We gaan zelfpraat gebruiken tijdens deze oefening, dus alles wat je 

over het probleem bedenkt, mag je direct hardop uitspreken.  

Houd het volgende model in je achterhoofd: 

  

Werkt mijn 

strategie? 

Ja Nee 

Blijf hem gebruiken 

 

Probeer een andere 

strategie 
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5. Doelen stellen en deadlines halen 
 

• Heb je er last van dat je dingen niet gedaan krijgt? Neem wat tijd om na te denken over je 

doel of deadline. Houd je agenda bij de hand. 

• Definieer het doel of de deadline in meetbare, concrete termen (bijvoorbeeld: ‘Op 10 

december wil ik al mijn kerstkaarten verstuurd hebben.’). 

• 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. 

• Zorg er 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 wat 

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

en je planning overhoop gooien. 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.  

 

Laten we oefenen! Voorbeeld doel: Op 10 december heb ik al mijn kerstkaarten verstuurd. 

 

Rangorde  Tijdschema  Stap 
     
    Missende adressen verzamelen 

    Kaarten kopen 

    Lijst van adressen maken 

    Kaarten op de bus doen 

    50% van de kaarten geschreven hebben 

    Postzegels kopen 

    Beginnen met schrijven, 30 minuten per avond 

    Alle kaarten geschreven en geadresseerd hebben 
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Rangorde  Tijdschema  Stap 
     
1  1 november  Lijst van adressen maken  

2  5 november  Kaarten kopen 

3  10 november  Beginnen met schrijven, 30 minuten per avond 

4  20 november  50% van de kaarten geschreven hebben  

5  25 november  Missende adressen verzamelen 

6  1 december  Alle kaarten geschreven en geadresseerd hebben  

7  8 december  Postzegels kopen 

8  10 december  Kaarten op de bus doen 
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Oefening: Planning  
 

Gebruik onderstaand werkblad om een belangrijk doel te plannen. Schrijf taken en data vervolgens 

over in je agenda. 

 

Definieer het doel van het project: 

  

  

  

 

 

Volgorde Stap Streefdatum 
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6. Hoe strategieën voor probleem oplossen, planning en cognitieve 
flexibiliteit kunnen helpen bij lange termijn doelen 
 

Laten we nog eens terugkijken naar de doelen die we tijdens de eerste sessie hebben besproken. 

Schrijf deze opnieuw op:  

 

 

 

Hoe kunnen sommige van de cognitieve flexibiliteit en probleem-oplossende strategieën die je hebt 

geleerd, je helpen deze doelen te behalen? 
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Sessie 11: Thuisoefening 
 

Gebruik je agenda elke dag. 

 

Oefen met zelfcontrole strategieën. Denk aan een probleem waarbij je zelfcontrole kunt 

gebruiken en schrijf het op:         

            

             

Gebruik nu het 6-stappen model voor het oplossen van problemen en richt je aandacht 

vooral op zelfcontrole terwijl je de oplossing voor je probleem evalueert. 

 

Je kunt zelfcontrole ook in gesprekken gebruiken. Heb je ooit gemerkt dat een gesprek soms 

in een sleur vervalt? Soms valt het je wellicht op dat je jezelf herhaalt, of dat de persoon tegen 

wie je praat gewoon niet begrijpt wat je wilt zeggen, hoevaak je de informatie ook herhaalt. 

Dat zijn momenten waarop je jezelf af kunt vragen: 

• Is wat ik zeg te begrijpen? 

• Ben ik mijzelf aan het herhalen? 

• Blijf ik hangen of kom ik steeds weer terug op hetzelfde onderwerp? 

• Moet ik van onderwerp veranderen, of dingen op een andere manier zeggen, zo dat 

mensen mij beter kunnen begrijpen? 

• Beweeg ik van onderwerp naar onderwerp zonder de vraag te beantwoorden? 

• Moet ik beter bij hetzelfde onderwerp blijven? 

 

Probeer deze week wat zelfcontrole in je gesprekken te introduceren om te kijken hoe dat 

voor jou werkt. 

Gebruik de planning-schema’s om een planning te maken van de stappen van belangrijke 

doelen of deadlines die jij hebt. 
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Werkblad: 6-stappen methode voor het oplossen van problemen 
Definieer het probleem:  

 

 

 

 

Brainstorm oplossingen hieronder 

Evalueer oplossingen Gemakkelijk? Kosten 

OK? 

Kans dat 

het werkt? 

Rang-

orde 

Aantekeningen 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

Selecteer een oplossing (of meer dan 1 oplossing) om uit te proberen 

Probeer oplossing(en) uit  

Evalueer opnieuw. Is het probleem opgelost? Zo niet, probeer een andere oplossing. 
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Definieer het doel of project: 

  

  

  

 

 

Streefdatum Stap 
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Sessie 12: Vaardigheden Integreren, Evaluatie, en Vervolg 
Stappen 
 

Planning 
1. Terugblik thuisoefening 

2. Bespreking van alle belangrijke concepten en vaardigheden die in de training zijn besproken, 

beantwoording van vragen die daarover opkomen 

3. Toepassingen van strategieën in je opleiding en voortgang van je doelen 

4. Feedback over welke onderwerpen het best hielpen en leuk waren om te doen 

5. We zijn klaar! ☺ 

 

1. Terugblik thuisoefening 
 

 

2. Bespreking van alle belangrijke concepten 
 

Laten we alle belangrijke concepten die je geleerd hebt in deze training nog eens bij langs lopen: 

i. Prospectief Geheugen vaardigheden 

ii. Aandachtige Gespreksvaardigheden en Taakconcentratie 

iii. Verbaal leren en Geheugen vaardigheden 

iv. Cognitieve Flexibiliteit vaardigheden 
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Belangrijkste concepten uit de  
Compenserende Cognitieve Training 

 

 
Kan je je onze eerste ontmoeting nog herinneren? Die dag bespraken we: 

• Hulpbronnen               

• Assisterende Technologie 

• Aanpassingen aanvragen 

 
 

I. Prospectief Geheugen 
De vaardigheid om dingen in de toekomst te onthouden 

• Gebruik een Agenda 

o Neem hem altijd met je mee 

o Check hem dagelijks 

o Schrijf alle afspraken op 

o Schrijf ook namen, routebeschrijvingen, telefoonnummers en 

aantekeningen (zoals bijwerkingen die je met je dokter wil bespreken) op 

o Rooster planning sessies in waarin je de planning voor de komende week maakt 

o Schrijf geheugensteuntjes voor toekomstige gebeurtenissen op (bv.: laad je ov-

chipkaart op voor het aankomende sollicitatiegesprek) 

o Je agenda is een goede plek om veel gebruikte informatie op te schrijven 

o Bewaar je agenda op een veilige plek als je thuis bent 

• Maak lijstjes 

o Bewaar lijsten in je agenda of op geeltjes waar je de lijst zult zien 

o To-do lijsten, boodschappenlijsten 

o Namen van medicatie, dosering en instructies 

• Vergeet niet je agenda te checken 

o Verbindt het checken van je agenda met iets wat je elke dag automatisch doet 

(bv. wakker worden, ontbijten of tanden poetsen)  

o Het helpt om een geschreven herinnering te hebben terwijl je deze nieuwe 

gewoonte probeert aan te leren (een geeltje op de broodtrommel of de 

badkamerspiegel bijvoorbeeld) 

o Leg je agenda ergens in je huis waar je zeker bent dat je hem zult zien (naast je 

wekker of op de keukentafel bijvoorbeeld)  
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Onthouden om dingen te doen zonder naar je agenda te kijken 

• Schrijf geheugensteuntjes op je hand 

• Laat een bericht achter op je eigen voicemail of stuur jezelf een bericht 

o Werkt goed om ergens aan herinnerd te worden op het moment dat je thuiskomt 

 

• Niet te missen geheugensteuntjes: Plekken waar je toch al moet kijken voordat je het huis 

verlaat 

o Hang dingen waarvan je moet onthouden ze mee te nemen aan de voordeur (gebruik 

een doorzichtige tas zodat je kunt zien wat er in zit) 

o Stop dingen die je moet onthouden in je schoen 

 

 

 

                                             

 

• Automatische Plekken: Plekken waar je iets dat je moet onthouden altijd zult zien 

o Automatische plekken zijn plekken die je altijd checkt 

o Voorbeeld: Heb een plek waar je altijd je sleutels, portemonnee, bril, horloge, 

enzovoort, neerlegt 

 

 

• Urgentie/belangrijkheid: De vaardigheid om zaken in je leven te onderscheiden die 

belangrijk zijn, maar niet urgent (kwadrant 2 activiteiten). Vervolgens aandacht te schenken 

aan deze taken omdat ze vaak proactief zijn die resulteren in een hoge productiviteit. 

Noem een organisatie of prospectief geheugen strategie waar je je op wilt richten gedurende de 

komende maand: 
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II. Aandachtige gespreksvaardigheden en 
Taakconcentratie 

De vaardigheid om je aandacht bij een gesprek te houden: het VLAP model 

Vragen stellen 

Stel vragen ter verduidelijking. 

• Vraag de spreker om langzamer te spreken, de informatie te 

herhalen of iets op een andere manier uit te leggen. 

Luister actief 

• Gebruik non-verbaal gedrag om de ander duidelijk te maken dat je luistert. 

o Wend je tot de spreker. 

o Neem een open houding aan, ontspan en vermijd gesloten non-verbaal gedrag 

(bijvoorbeeld je armen over elkaar voor je borst houden). 

o Leun iets naar voren richting de spreker. 

o Houd adequaat oogcontact. 

Afleiding verwijderen 

• Welke soorten afleiding beïnvloeden jouw gesprekken? Telefoons? Kinderen? TV? 

Computerscherm? Huisdieren? Luidruchtige huisgenoten? Hoe kan je deze afleidingen 

verminderen? 

Parafraseer (vat samen) 

• Herhaal de informatie in je eigen woorden. Herhaling helpt je om de informatie te begrijpen, 

de aandacht vast te houden en het je later herinneren van de informatie. 

• Parafraseren helpt je om te bepalen of je de informatie goed hebt begrepen. De spreker 

krijgt de kans om misverstanden te corrigeren.  

 

 

 

 

 

 

 

Afleiding 

Korte 

samenvatting 

1.  Mijn eerste punt 

2. Ten tweede 

3.  Het derde punt 
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Taakconcentratie: De vaardigheid om je aandacht erbij te houden terwijl je aan een taak werkt 

• Wees altijd eerst absoluut zeker dat je de taak begrijpt 

o Parafraseer 

o Stel vragen waar nodig 

• Gebruik zelfpraat om op je taak te blijven concentreren 

o Praat hardop tegen jezelf over de taak terwijl je hem uitvoert 

o Herhaal kort de volgende stap of taak die je moet doen 

o Je kunt er een liedje van maken en dat liedje voor jezelf zingen 

o In sommige gevallen wil je zacht tegen jezelf praten of zelfs alleen in je hoofd, maar 

hardop praten werkt het best omdat je naar je eigen stem luistert die je herinnert 

aan wat je moet doen 
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• Neem een pauze wanneer je je opnieuw moet focussen 

o Het kan vermoeiend zijn om je lang op dezelfde taak te concentreren 

o Alleen jij kan besluiten wanneer en hoe lang je pauzes moet nemen (maar maak ze 

niet te lang want dan zou je wel eens de draad kwijt kunnen raken van wat je aan het 

doen was!) 

o Voorbeelden van dingen die je kunt doen tijdens een pauze: 

▪ Ga naar het toilet 

▪ Sta op en loop rond 

▪ Sluit je ogen en tel tot 30 

▪ Rek je uit 

▪ Drink wat water 

Noem één aandacht strategie waar je je de komende maand op wilt concentreren: 

 

 

 

 

  

Voorbeeld: Je huisgenoot vertelt je dat je ‘de borden in de vaatwasser moet 

zetten, de vloer moet dweilen, de verbrande kaas uit de oven moet 

wegschrapen en de oude yoghurt weg moet gooien.’ 

Eerst parafraseer je de taken door tegen haar te zeggen: “borden, vloer, oven 

en yoghurt, toch?” 

Vervolgens gebruik je zelfpraat om je focus op de taken te houden. Je kunt 

tegen jezelf zeggen: “Borden, vloer, oven en yoghurt… nadat ik de borden heb 

weggezet, dweil ik de vloer, daarna maak ik de oven schoon en gooi de oude 

yoghurt weg. Wauw, deze borden in de machine stoppen was niet veel werk – 

nu is het tijd om de vloer te dweilen. Behoorlijk smerig hier! Misschien moeten 

we die vloer wat vaker schoon maken. Ik zal de emmer met water maar even 

verschonen tussendoor. Zo, klaar is Kees. Goed, nu dus de oven. Ik hoop dat 

dat schoonmaakmiddel voor ovens nog steeds onder de wasbak ligt. Terwijl 

het intrekt gooi ik de yoghurt vast weg, en terwijl ik daarmee bezig ben kan ik 

net zo goed direct even checken of er nog meer voedsel over datum is. Bijna 

klaar! 
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III. Verbaal leren & Geheugen, Deel I 
 

  
Drie geheugen fasen: 

  

CODEREN  OPSLAAN  TERUGHALEN 

Info komt binnen  Info wordt opgeborgen  Info wordt teruggehaald 

 

  Coderen: Nieuwe informatie leren 

 Opslaan: De informatie opbergen (minder onder controle)  

 Terughalen: De informatie terughalen uit je brein 

• Informatie dat goed is gecodeerd wordt hoogstwaarschijnlijk 

opgeslagen 

• Opslaan is het meest efficiënt wanneer er geen tussenkomst is van 

drugs of alcohol 

• Codeer strategieën  

o De meeste dagelijkse geheugenproblemen liggen aan 

slecht coderen of geen aandacht hebben bij de taak  

▪ Het gebruik van parafraseren en zelfpraat kunnen je helpen om je aandacht 

vast te houden bij gesprekken en taken 

▪ Parafraseer wat anderen zeggen of wat je leest – het op een andere manier 

zeggen, in je eigen woorden, helpt je om het te onthouden 

o De nummer 1 codeerstrategie: Schrijf dingen op! 

▪ Neem een kleine blocnote mee 

▪ Gebruik geeltjes of een agenda 

▪ Schrijf het op je hand 

▪ Zo vindt coderen plaats via allerlei verschillende kanalen 

• Er over denken (het samenvatten zodat het makkelijker op te    

schrijven is) 

• Het opschrijven 

• Het zien en lezen terwijl je schrijft 

• Jezelf de geheugensteun hardop horen zeggen 

o Maak associaties 

▪ Nieuwe informatie verbinden aan wat je al weet 

Voorbeeld: Je baas deelt je in op nieuwe tijden: dinsdag van 12-14.00u. Je werkt alsop maandag om 

12 uur, dus je gaat zowel maandag als dinsdag om 12 uur starten. 

• Zoek overeenkomsten of verschillen: Hoe is deze persoon die je net hebt 

ontmoet, gelijk aan en verschillend van andere vrienden met dezelfde naam? 

Voorbeeld: Je nieuwe collega Bart is heel lang, maar je vriend Bart, van de middelbare school, was 

maar 1.65 meter. Ze lijken helemaal niet op elkaar qua lengte! 
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• Meer Codeer Strategieën 

o Categoriseer informatie 

▪ Groepeer informatie op een logische manier 

▪ Denk aan hoe dingen die je probeert te onthouden op elkaar lijken 

▪ Je kunt het aantal zaken dat je moet onthouden reduceren door ze in 

categorieën onder te verdelen en deze categorieën te gebruiken om jezelf te 

herinneren aan wat er in die categorieën valt. 

Voorbeeld: Een boodschappenlijst van 9 items (ketchup, appels, mosterd, BBQ saus, bananen, bak ijs, 

ijslolly’s, watermeloen, diepvries spinazie) kan worden gecategoriseerd als ‘smaakmakers’, ‘fruit’ en 

‘bevroren voedsel’. De namen van de categorieën helpen als hint om de individuele items te 

onthouden. 

o Maak ACRONIEMEN oftewel woorden die bestaan uit de 

initialen van de serie woorden die je wilt onthouden 

▪ Voorbeeld: NOAD (Nooit Opgeven Altijd 

Doorzetten)  

▪ Voorbeeld: havo (Hoger Algemeen voortgezet 

Onderwijs) 

o Gezicht-Naam Strategie: Namen onthouden door 

gedenkwaardige beelden te gebruiken 

▪ Visualiseer het gezicht van de persoon in een 

situatie die je aan zijn of haar naam doet denken 

▪ Voorbeeld: Je kunt je Viola de Wit voorstellen in een bed witte violen 

o Meer strategieën om namen te onthouden: 

▪ Bereid je voor op het ontmoeten van nieuwe mensen door eerst deze 

strategieën nog eens door te nemen 

▪ Let op fysieke karakteristieken – zoek naar verbanden met hun naam 

▪ Luister naar de klank van een naam wanneer je hem hoort 

▪ Vraag om herhaling van de naam van een persoon wanneer je in een 

luidruchtige omgeving bent of de naam ongebruikelijk is 

▪ Check de uitspraak van een naam 

▪ Vraag om de naam uit te spellen 

▪ Vraag naar informatie over de herkomst van een ongebruikelijke naam 

▪ Herhaal de naam tijdens het gesprek en wanneer je afscheid neemt 

▪ Repeteer de naam naderhand en toets jezelf 

▪ Gebruik beelden en rijm (bijvoorbeeld ‘Viola de Wit is een dame met pit’) 

▪ Schrijf de namen van nieuwe mensen op in een schrift of op een geeltje in je 

agenda 

▪ Introduceer jezelf en de persoon tegenover je zal waarschijnlijk hetzelfde 

terug doen 

  



 

123 
 

 

 

 

 

• Zorg goed voor jezelf 

o Slaap genoeg 

o Sport, drink genoeg water 

o Houd je lichaam gezond: eet gezonde maaltijden, vermijd alcohol en drugs 

• Organiseer jezelf! 

o Organiseer je omgeving en je dagelijkse routine 

▪ Automatische plekken 

• Waar je altijd je dingen bewaart 

• Stop dingen in automatische plekken direct nadat je ze gebruikt hebt 

 
• Houd je aan een gestructureerd rooster 

• Duid specifieke tijden aan voor specifieke taken 

• Sommige activiteiten zullen altijd na andere activiteiten volgen 

• Je planning wordt een gewoonte en helpt je om je dag te organiseren 

 

Noem één Leer- of Geheugenstrategie waar je je de komende maand op wilt concentreren: 

 

 

 

 

  

(Denkt bij zichzelf)  

Dat kan ik me herinneren 

omdat je kaal bent! 
Hoi, Ik ben Harry… 

 



 

124 
 

IV. Cognitieve Flexibiliteit 
 

De 6-stappen methode voor het oplossen van problemen (DBESPE-Methode) 

(1) Definieer het probleem 

(2) Brainstorm oplossingen voor het probleem 

a) Benoem zoveel oplossingen als je maar kunt 

b) Maak je geen zorgen over hoe ‘goed’ of ‘realistisch’ de oplossingen zijn terwijl 

je dit doet 

c) ‘Domme’ oplossingen kunnen goede ideeën uitlokken 

(3) Evalueer elke oplossing in termen van  

a) Denk aan de voor- en nadelen van elke oplossing 

b) Denk aan de kans dat een oplossing zal werken 

c) Denk aan het gemak en de kosten en baten van elke oplossing 

d) Denk aan de waarschijnlijke impact die de oplossing zal hebben op jezelf en 

anderen 

e) Nu kun je oplossingen gaan wegstrepen 

(4) Selecteer een oplossing om uit te proberen 

(5) Probeer de oplossing 

(6) Evalueer de uitkomst van de oplossing 

a) Werkte de oplossing om het probleem te elimineren?  

b) Moet je nog een andere oplossing  proberen? Zo ja, ga terug naar stap 4 
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Voorbeeld: Ik moet vandaag de huur betalen maar heb 20 euro te weinig. 

 

1. Definieer het probleem: Heb €20 meer nodig om de huur te betalen. 
2. Brainstorm oplossingen: 

a. Vraag de huurbaas om uitstel  
b. Vraag mijn baas voor een paar uur extra werk en een voorschot van €20 
c. Vertel de huurbaas dat ik moet verhuizen omdat ik de huur niet kan betalen 
d. Vraag de huurbaas of ik deze week €20 minder mag betalen in ruil voor wat reparaties aan mijn 

kamer 
e. Niks zeggen en wachten tot ik de €20 heb om de huur te betalen 

3. Evalueer de oplossingen 
a. De huurbaas is hier niet eerder mee akkoord gegaan – niet waarschijnlijk dat dit werkt 
b. Mogelijk – ze hebben extra mensen nodig om het werk 
c. Niet echt een goede optie – verhuizen is duur en andere kamers kosten net zoveel als deze 
d. Mogelijk – de kozijnen moeten nog geverfd worden  
e. Geen goed idee – de huisbaas kan me eruit gooien als ik niet op tijd betaal 

4. Selecteer een oplossing om te proberen – Ik besluit om oplossing ‘d’ te proberen 
5. Probeer de oplossing – ik bel de huisbaas op en leg de situatie uit. Ik bied aan om te schilderen. 
6. Evalueer de uitkomst van de oplossing – de huisbaas heeft mijn oplossing om te schilderen afgeslagen.  

Terug naar Stap 4! 

4.   Selecteer een nieuwe oplossing, omdat mijn eerste oplossing niet werkte. Ik besluit oplossing ‘b’ te proberen. 

5.   Probeer de oplossing – Ik vraag mijn baas voor extra uren en een €20 voorschot op mijn salaris. 

6.   Evalueer de uitkomst van de oplossing – Mijn baas gaf me extra uren en € 20 in contanten. Ik kan mijn huur 

betalen nu. De oplossing werkte en mijn probleem is opgelost. 
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Categorisatie strategieën:  

• Doe een vooronderzoek 

• Gebruik gegevensreductie strategieën 

• Werk systematisch 

Verbale strategie: Zelfpraat gebruiken tijdens het probleem 

oplossen 

• Praat hardop over hoe je het probleem aan het oplossen bent 

• Beschrijf voor jezelf de strategie die je gebruikt om het probleem op te lossen 

Zelfcontrole: Evalueer hoe het gaat met de taak die je doet 

• Dit is onderdeel van stap 6 in het 6-Stappen Model voor het Oplossen van Problemen 

• Evalueer hoe je probleem oplossingsstrategie werkt 

• Werkt het? 

o Zoek naar bewijs dat je hypothese ondersteunt 

o Zoek naar bewijs dat je hypothese tegenspreekt 

o Als je besluit dat je strategie werkt: blijf hem gebruiken 

o Als je besluit dat je strategie niet werkt: probeer een andere strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

• Brainstorm de stappen die nodig zijn om het doel of de deadline te halen – hierbij kan het 

helpen om terug te werken vanaf het doel 

• Zorg ervoor dat alle stappen in de juiste volgorde staan en zoek uit wanneer elke stap af 

moet zijn om je doel of de deadline op tijd te halen 

• Rooster tijd in in je agenda om de stappen te zetten 

Noem één Probleem oplossingsstrategie waar je je de komende maand op wilt concentreren: 

 

 

 

 

  

Werkt mijn 

strategie? 

Ja Nee 

Blijf hem gebruiken 

 

Probeer een andere 

strategie 
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Wanneer je in de toekomst merkt dat je belangrijke problemen hebt die gerelateerd zijn aan 

cognitieve kwesties op school, wat kun je doen om ze aan te pakken? 

 

 

 

Wat denk je dat je vrienden, familie en andere ondersteuners kunnen doen vanaf nu om je te 

ondersteunen terwijl jij blijft werken aan vaardigheden die je helpen om zo goed mogelijk om te 

gaan met cognitieve moeilijkheden? 

 

 

 

Heb je nog vragen? Is er iets uit deze training dat nog niet helder voor je is en waar je nog een keer 

naar zou willen kijken? 

3. Toepassing van strategieën in je dagelijks leven en voortgang 
van je leerdoelen 
 

Laten we nog eens terugkijken naar de doelen die je opschreef aan het begin van deze training. 

Welke strategieën gebruik jij op dit moment die het beste helpen bij het behalen van deze doelen? 

Welke andere behulpzame strategieën zou je kunnen gebruiken? Hoe wil je deze nieuwe strategieën 

gebruiken in je leven? 

Strategieën die ik al regelmatig gebruik Strategieën die ik wil gaan gebruiken (hoe?) 

  

  

  

  

  

 

Het is belangrijk om te onthouden dat je niet moet ophouden met het oefenen van deze 

vaardigheden omdat de training hier ophoudt. Het leren en gebruiken van deze vaardigheden zou je 

niet alleen moeten helpen in je opleiding, maar ook in je dagelijks leven. 

4. Feedback over de training 
 

Welke onderwerpen waren het meest behulpzaam? Welke concepten waren te gemakkelijk of te 

moeilijk? Over welke onderwerpen zou je meer of juist minder training willen hebben? 

 

5. Gefeliciteerd! 
Je verdient erkenning en felicitaties voor het bijwonen en meedoen aan deze training! 


