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Introductie voor trainers 
 

Opzet van de sessies 
Deze opzet is op elke sessie toepasbaar en aan te raden. Trainers kunnen deze stappen nog eens 

doorlopen als voorbereiding op elke sessie. Elke sessie met een individu duurt doorgaans een uur. 

1. Bespreking Thuisoefening behorende bij de voorgaande sessie. 

• Vraag de deelnemer te beschrijven wat ze hebben gedaan voor de thuisoefening; bespreek 

generalisaties van oefeningen: help deelnemers te veralgemeniseren. 

• Waardeer alle inspanningen, hoe klein ze ook zijn (inclusief het komen opdagen voor een 

sessie) 

2. Introduceer een vaardigheid en geef het belang van de vaardigheid aan. 

• Vraag waarom de deelnemer de vaardigheid zou willen leren. 

• Erken en bevestig de inbreng van de deelnemer. 

• Vul aan met redenen die nog niet genoemd zijn. 

3. Bespreek de vaardigheid. 

• Check het begrip dat de deelnemer heeft van de vaardigheid. 

4. Demonstreer de vaardigheid. 

• Leg uit dat je de vaardigheid zult demonsteren. 

• Houd de demonstraties kort en ‘to the point’. 

5. Evalueer de demonstratie met de deelnemer. 

• Bespreek hoe de vaardigheid werkte. 

6. Activeer de deelnemer door de vaardigheid te laten oefenen. 

• Vraag de deelnemer om de vaardigheid / het rollenspel te proberen met een trainer. 

7. Geef positieve feedback. 

• Roem alle inspanningen. 

8. Geef corrigerende feedback. 

• Geef suggesties voor manieren waarop de deelnemer de vaardigheid kan verbeteren. 

• Beperk feedback tot 1 of 2 suggesties. 

• Probeer de suggesties op een positieve, opbouwende manier te geven. 

9. Laat de deelnemers aanvullende oefeningen doen. 

• Indien nodig, vraag de deelnemer om 1 gedraging te veranderen gedurende het oefenen. 

• Check of de deelnemer de suggesties begrijpt. 

• Richt je op opvallende en veranderbare gedragingen. 

10. Geef aanvullende feedback. 

• Richt je eerst op het gedrag dat is veranderd.  

• Overweeg andere gedragsverandering strategieën te gebruiken om de vaardigheden van de 

deelnemer te verbeteren, zoals coaching, aansporing en aanvullend demonstreren.  

• Wees gul maar specifiek in het geven van feedback. 

11. Bespreek de thuisoefening 

• Geef een opdracht om de vaardigheid te oefenen – gebruik de thuisoefening bladen. 

• Vraag deelnemers om situaties vast te stellen waarin ze de vaardigheid konden gebruiken. 

• Indien mogelijk, pas de oefening aan op het vaardigheidsniveau van de deelnemer. 
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TIPS VOOR TRAINERS 
• Bereid de ruimte voor, voordat de deelnemer arriveert. Reduceer afleidingen, leg alle 

materialen klaar om vertraging te voorkomen. 

• Versimpel taken tot een niveau dat binnen de capaciteiten van de deelnemer ligt (‘precies 

voldoende uitdaging’). 

• Laat deelnemers trainingsmateriaal hardop voorlezen (bv. definities, stappen of 

vaardigheden). Zo moedig je ze aan om te helpen bij het geven van de training. 

• Gebruik sturende vragen om ervoor te zorgen dat deelnemers direct een correct of 

toepasselijk antwoord geven. Dit is beter dan ze foutief te laten redeneren. 

• Zorg ervoor dat deelnemers elke taak met gepaste snelheid beginnen. 

• Zorg ervoor dat deelnemers de beste strategieën gebruiken ter compensatie van hun 

beperkingen. 

• Reduceer de hoeveelheid informatie of verkort de taak indien nodig. 

• Geef voldoende pauzes om te zorgen dat er geen concentratieverlies optreedt, maar spoor 

deelnemers tegelijkertijd aan om zoveel mogelijk hun aandacht er bij te houden. 

• Als deelnemers vermoeid raken kunnen ze taken staande vervullen. 

• Geef hulp zodra deelnemers moeite krijgen met een taak – laat ze niet worstelen. 

• Roem alle pogingen en wees overtuigend, moedig meer pogingen aan. 

• Het tempo van de sessie is afhankelijk van vele aspecten, gebruik overgebleven tijd aan het 

einde van een sessie voor het oefenen met vaardigheden. 

RICHTLIJNEN VOOR HET GEVEN VAN POSITIEVE FEEDBACK 
• Wees alert op het gebruik van de vaardigheden door deelnemers, zelfs als ze het maar voor 

een klein moment laten zien. 

• Start met het geven van complimenten. Zoek het positieve gedrag dat je kunt belichten. Een 

goede manier om te beginnen is “Ik vind het erg goed dat je  .” Wees specifiek 

over wat de deelnemer goed deed. Bijvoorbeeld, “Ik vind het goed dat je naar me kijkt 

wanneer je praat.” Ook als de deelnemer de vaardigheid niet goed uitvoerde, prijs de 

aandacht en moeite die ze in de sessie stopt (bv. oogcontact, reageren op vragen, bij het 

onderwerp blijven, enzovoort). 

• Vermijd kritische commentaren en termen zoals ‘fout’ of ‘slecht’. 

• Geef suggesties voor verbetering op slechts een onderdeel tegelijk. Sommige deelnemers 

kunnen in eerste instantie moeite hebben met het accepteren van suggesties. Voor deze 

deelnemers kan je je eerst richten op het prijzen van wat goed ging.  
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Items die nodig zijn bij het geven van de training: 
 

1. De cognitieve testresultaten van de deelnemer 

2. Een stopwatch 

3. Trainingsmap met 12 tabs, 1 voor elke module 

4. Twee sets met sorteerkaarten* 

5. Een paar voorbeeldagenda’s in verschillende formats om als voorbeelden te gebruiken 

wanneer de deelnemer kiest welke hij of zij wil gebruiken 

6. Opname apparatuur  

7. Tablet of laptop met daarop apps/video’s voor oefeningen* 

8. Geeltjes 

9. Paperclips 

10. Leeg gelinieerd notitieblok (voor aantekening oefeningen) 

11. Markers, pennen en/of potloden 

12. Een set speelkaarten 

13. Certificaat van deelname (indien alle sessies gevolgd) 

*Zie bijlagen 

Algemene suggesties voor alle sessies: 
 

1. Zet als trainer je telefoon op stil voor de training begint en herinner de deelnemer er aan om 

hetzelfde te doen. 

2. Gebruik de term ‘training’ voor het cognitieve remediatie programma, en de term 

‘thuisoefening’ in plaats van huiswerk. 

3. De strategieën die worden geleerd in de training lijken gemakkelijk te doen te zijn als ze lang 

geleden geleerd zouden zijn en geïntegreerd zouden zijn in de dagelijkse routines. Het goede 

nieuws is dat iedereen ze, gedurende de loop van het leven, kan leren. Door ze te oefenen 

worden ze vervolgens gewoontes. 

4. Om te voorkomen dat deelnemers niet komen opdagen, is het goed om de dag voor- of de 

ochtend van de training bij de deelnemers te checken of ze aanwezig zullen zijn. 

5. Neem altijd zelf ook de cursusmap mee voor het geval dat de deelnemer de cursusmap is 

vergeten. 

6. Vul direct na de sessie het evaluatieformulier in en noteer gemaakte afspraken.  
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Trainersoverwegingen voor Sessie 0: 
 

1. Aan het begin van de sessie vertel je met welke methode de deelnemer zal worden 

ondersteund: de Mindset-methode  of de Studiesteun-methode. Deelnemers aan de 

Mindset-methode komen 12 keer samen met de trainer gedurende 12 weken. De 

deelnemers aan de Studiesteun-methode krijgen 12 thuisopdrachten gedurende 12 weken. 

Deze opdrachten ze wekelijks per mail toegestuurd. 

 

2. Het is belangrijk voor deelnemers om een of meer leerdoelen te formuleren en dat doel of 

die doelen op te schrijven op het Sessie 0 werkblad. Je zult regelmatig op deze doelen 

terugkomen. De trainer documenteert de voortgang op deze doelen voor alle deelnemers 

om er later op terug te komen (in sessies 0, 3, 5, 7, 9, 11, 12). 

 

3. Vraag de deelnemers om de cognitieve barrières die ze ervaren te beschrijven alvorens je de 

cognitieve testresultaten met ze doorneemt. Ondersteunen bij, en managen van de zelf 

gerapporteerde tekortkomingen moet prioriteit hebben boven de cognitieve test 

tekortkomingen. 

 

4. Deelnemers zullen waarschijnlijk meer gemotiveerd zijn om hun doelen te behalen als ze 

deze doelen zelf identificeren en een grondig begrip hebben van de redenen waarom 

cognitieve strategieën cruciaal zijn voor het behalen van doelen.  

 

5. Besef dat er vele risicofactoren zijn voor verminderd cognitief functioneren bij individuen 

met een psychiatrische stoornis. Dit is de stoornis zelf, maar ook drugsgebruik, sommige 

medicijnen, medische problemen (zoals een niet goed functionerende schildklier, HIV, 

epilepsie), vermoeidheid, verstoorde slaap en stress. 

 

6. Bespreek kort de resultaten van de CANTAB (die je ontvangt van de onderzoeker). Merk het 

verschil op tussen de scores op verbaal leren en visueel leren van deelnemers (als die er 

zijn). De meeste deelnemers hebben een voorkeur voor visueel leren. Maak duidelijk hoe 

formele scholing meestal primair afhankelijk is van verbaal leren-mechanismen. Hun taak is 

dus om verbaal leren om te zetten in visuele opties waar mogelijk (visualisaties, flitskaarten, 

etc.) 

 

7. Een analogie die kan helpen bij deelnemers die beginnen aan hun opleiding, en niet actief 

afspraken en dingen die ze moeten doen opschrijven, is het beeld van een computer met 20 

programma’s die tegelijkertijd draaien. Hun brein is als deze computer: terwijl ze proberen 

om alle gedachten simultaan in hun achterhoofd te houden, en vervolgens aandacht aan 

deze gedachten moeten besteden om ze niet te vergeten, hebben ze dus niet de capaciteit 

om het grootste deel van hun aandacht bij een specifieke taak te houden (vergelijk met 

computer RAM). Elke taak die ze opschrijven in hun agenda of to-do lijst, is vergelijkbaar met 

het afsluiten van 1 programma van de overwerkte computer (hun brein). Op deze manier 

kunnen ze maximale ‘geheugensnelheid’ aan de huidige taak besteden.  

 

8. Om de bespreking te helpen bespoedigen, gebruik de cognitieve testmatrix uit de bijlagen bij 

het richten van het gesprek op tekortkomingen op specifieke cognitieve domeinen en 

aanbevelingen voor remediatie.  
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Trainersoverwegingen voor Sessie 1: 
 

1. Raad de deelnemer aan om aantekeningen te maken in hun trainingsmap en strategieën die 

ze willen uitproberen te markeren – de trainingsmap mogen ze houden. 

 

2. Maak duidelijk: De inhoud zal relatief gemakkelijk beginnen, en steeds uitdagender worden 

in de volgende weken. 

 

3. Wijs de deelnemer zo vroeg mogelijk op verwachtingen rondom de thuisoefening. Neem 

angsten weg dat de thuisoefeningen te moeilijk zijn of teveel tijd gaan kosten, en maak 

duidelijk dat de nadruk ligt op het oefenen van de vaardigheden die in de sessie zijn geleerd, 

gedurende de week, in de hoop dat de vaardigheid een gewoonte wordt. 

 

4. Geef voorbeelden van vaste plekken voor jouw persoonlijke bezittingen. Benoem waarom 

jijzelf door slechte organisatie een belangrijke afspraak gemist hebt. 

 

5. Als de deelnemer onzeker is over het soort agenda dat hij of zij wil gebruiken, laat dan  

verschillende voorbeelden zien (groot en klein) en gebruik een tablet of smartphone om 

elektronische agendaopties te laten zien. 

 

6. Leg ook de nadruk op het formaat en de opmaak van verschillende agenda’s, afhankelijk van 

het type. Sommigen hebben een dagelijkse weergave, sommigen laten de hele week op een 

pagina zien, weer anderen de hele maand. Wat zal het beste werken voor de deelnemer? 

 

Sorteer oefening 

• De trainer heeft de sorteerkaarten nodig voor deze oefening (zie de bijlagen). Begin met de 

makkelijke set kaarten voor de eerste ronde, en ga vervolgens over op de moeilijkere set 

kaarten in vervolgrondes wanneer de deelnemer goede prestaties laat zien met de eerste 

set kaarten (<30 seconden). 

 

• Als de deelnemer moeite heeft met het aantal kaarten, dan kun je het aantal kaarten 

beperken. 

 

• Voor alle ronden geldt dat nauwkeurigheid belangrijker is dan snelheid. 

 

• Vraag na de eerste ronde wat de deelnemer zou kunnen doen om de kaarten sneller te 

sorteren. Typische suggesties kunnen zijn: het op de tafel leggen van de kaarten, het 

categoriseren van kaarten, opstaan, enzovoort. Vergeet niet om de kaarten te schudden. 

 

• Vraag de deelnemer na de tweede ronde opnieuw hoe de oefening sneller gedaan kan 

worden. Doe suggesties als de deelnemer zelf geen idee heeft. Schud de kaarten opnieuw. 

 

• Schrijf na elke ronde de tijden van deelnemer op in zijn of haar map.  

 

• Leg na de sorteeroefening uit hoe het concept van ‘veelvuldig herhalen’ door oefening kan 

zorgen voor een beter resultaat en efficiëntie.  



9 
 

 

‘Ik ga op reis en neem mee’ – oefening 

• Het spel kan tussen deelnemer en trainer heen en weer gespeeld worden gedurende 

ongeveer tien minuten (letter J), of tot de deelnemer grote moeite begint te krijgen met het 

spel. De deelnemer moet beginnen met de letter A. Voor suggesties voor spullen om mee te 

nemen op reis, zie de bijlagen. 

 

• Maak opnieuw duidelijk bij de afronding dat dit een ‘veelvuldig herhalen’ oefening is, 

vergelijkbaar met de sorteeroefening en leg uit hoe veelvuldig herhalen kan helpen bij 

opleiding gerelateerde geheugentaken. 

 

Agenda oefening 

• Zie de ingevulde agenda in de bijlagen. 

 

• Wanneer je je voorbereidt op het invullen van Agenda Oefening 1, haal de voorbeeldagenda 

(pagina 14 trainingsmap) dan tijdelijk uit de map zodat de deelnemer er op kan schrijven 

terwijl hij of zij de oefening leest. Herinner deelnemers eraan dat ze dingen in afkortingen 

kunnen opschrijven zo lang ze zelf maar begrijpen wat er staat. 

 

• Leg uit dat papieren agenda’s vaak een paginavinder/ boekenlegger (bijv. touwtje) hebben 

die deelnemers kan helpen om de huidige dag te onthouden. Als de agenda niet van een 

paginavinder voorzien is kunnen ze zelf een papier als boekenlegger gebruiken (of een 

geeltje, of een paperclip). Een elektronische agenda opent meestal standaard op de dag dat 

je hem opent.  
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Trainersoverwegingen voor Sessie 2: 
 

1. Deelnemers moeten elke sessie hun trainingsmap meenemen en hun thuisoefening hebben 

gedaan. De focus voor deze week ligt op agendagebruik. Het is dus erg belangrijk dat 

deelnemers hun agenda meenemen naar deze sessie. 

 

2. Als deelnemers geen syllabus van een van hun vakken hebben meegenomen, of als ze op dit 

moment geen vakken volgen, gebruik dan de voorbeeld syllabus (zie bijlagen) om ze te 

helpen de belangrijke aspecten ervan in hun agenda op te nemen. 

 

3. Besteed, aan het begin van deze sessie, voldoende tijd aan de agenda die de deelnemer 

heeft gekozen en help hem of haar om de vele mogelijkheden en manieren van gebruik van 

de agenda te leren kennen. 

 

• Papier: Bekijk wat ze al in hun agenda hebben geschreven en laat ze de andere 

secties van de agenda zien die handig kunnen zijn tijdens hun opleiding (praktische 

info, rooster, lege pagina’s voor aantekeningen, enzovoort). 

 

• Elektronisch: Bekijk notities die ze er al in hebben opgenomen, praat over het 

synchroniseren met andere elektronische apparaten en leer ze hoe ze een 

doorlopende afspraak kunnen erin kunnen opnemen als ze nog niet weten hoe dat 

moet. 

 

• Voor degenen die al goed gebruik maken van hun agenda: Vraag ze uit te leggen hoe 

ze afspraken er in zetten, hoe vaak ze er naar kijken, en hoe lang ze al zo werken om 

een idee te krijgen in welke mate ze van hun agenda’s afhankelijk zijn. 

 

4. Vergeet niet het telefoonnummer op te schrijven waarop ze een voicemail mogen 

achterlaten voor de thuisoefening. Als je sessie op- of vlak voor een zaterdag valt, overweeg 

dan de dag waarop ze je moeten bellen te veranderen om de oefening uitdagender te 

maken. 

Discussie over het verbinden van taken 

• Oplossingsstrategieën waarmee de deelnemer zal onthouden zijn of haar agenda regelmatig 

te checken. Het is hiervoor goed om een gesprek te hebben over de ochtend- en 

avondrituelen van de deelnemer. Zoek samen naar een activiteit die de deelnemer elke dag 

doet op ongeveer hetzelfde moment zonder het over te slaan. Deze activiteit is het startpunt 

om taken aan te verbinden. 

 

• Tijdens de discussie over taken verbinden, leg de nadruk (als suggestie) op het verbinden 

van de taak ‘het checken van de to-do lijst’ met de taak ‘het checken van hun agenda’.  

 

• Voor sommige deelnemers kan het nuttig zijn om geeltjes op meerdere plaatsen te plakken. 

Brainstorm over mogelijke plaatsen tijdens de sessie. Voorbeelden zijn de voordeur, de vaste 

telefoon, een nachtkastje, de magnetron, de klerenkast en de televisie. Geef de deelnemer 

een stapel geeltjes als hij of zij er zelf geen heeft. 
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Oefening: Urgentie/Belangrijkheid  

• Leg uit dat er bij urgentie sprake is van tijdsdruk.  Maak verder duidelijk: het is vaak moeilijk 

om jezelf te motiveren om de cruciale activiteiten op tijd af te maken, terwijl de afleidingen 

en onderbrekingen vaak een buitensporige hoeveelheid tijd in beslag nemen in vergelijking 

met hoe belangrijk ze zijn. 

 

• Antwoorden Urgentie/Belangrijkheid oefening: 3, 2, 4, 1, 2, 4, ? (Het laatste voorbeeld kan in 

verschillende kwadranten geplaatst worden, afhankelijk van de noodzaak van opruimen, hoe 

georganiseerd iemand is in het algemeen, en welke andere urgente taken wellicht gedaan 

moeten worden.) 

Voorbeelden voor elk kwadrant: 

#3 – Je hebt dringender zaken te doen, hebt niet echt zin om ze te doen, dus leid je 

jezelf af met het opruimen van je bureau in plaats van dat wat echt zou moeten 

gebeuren. 

#4 – je woont bij je ouders en je moeder vraagt je om de puinhoop op je bureau op 

te ruimen want ze heeft genoeg van de rommel.  

#1 – Er ligt een beetje rommel op het bureau, maar hij is toch vrij opgeruimd. Het 

kost je echter slechts 5 minuten om het op te ruimen zodat je belangrijker zaken 

gedaan kan krijgen.  

#2 – Je committeert jezelf aan het opruimen van je bureau, wat al jaren niet meer 

gedaan is. Het zal meerdere uren duren en je zult een nieuw archiefsysteem op 

moeten zetten. 

 

• Ze kunnen de lege matrix aan het einde van de oefening gebruiken om hun eigen unieke 

urgentie/belangrijkheid uitdagingen te identificeren. Maak duidelijk dat kwadrant 2 het doel 

moet zijn voor verbetering / timemanagement. 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 3: 
 

1. Vraag de deelnemer, bij de bespreking van de thuisoefening, hoe vaak hij of zij vergat om de 

agenda te checken in de afgelopen week. Dit normaliseert het feit dat mensen vaak moeite 

hebben met consistentie alvorens een taak gewoonte wordt.  

 

2. Verzeker je ervan dat de deelnemer een plaats heeft voor zijn of haar to-do lijst. Het moet 

nauw verbonden zijn met hun agenda, dus ze samen bewaren is altijd een goed idee. 

Studenten die slechts een paar taken hebben, kunnen hun to-do lijst items integreren in hun 

agenda. Voor studenten met veel taken is een aparte to-do lijst aan te raden. Een app die 

studenten kunnen gebruiken om hun to-do lijst op de telefoon bij te houden is Todoist 

(gratis), die met Gmail accounts gesynchroniseerd kan worden. 

 

3. Maak duidelijk dat zelfs de kleinste taken die gedaan moeten worden, opgeschreven moeten 

worden, op de to-do lijst of in de agenda. Dit omdat hun brein anders keer op keer 

terugkomt op het item wat niet opgeschreven is, of, en nog erger, het helemaal vergeet. 

Geen van beide uitkomsten is handig. 

 

4. Bij de bespreking van het visualiseren van taken, vertel de deelnemer dat we terugkomen op 

dit beeld in een paar weken (Rosa bellen), om te laten zien hoe sterk de strategie kan zijn. 

 

5. Als voorbeeld van een niet te missen geheugensteuntje kun je een paperclip gebruiken om 

de pagina te markeren waar de deelnemer zijn of haar leerdoel(en) opschreef in Sessie 0. Dit 

laat zien hoe gemakkelijk het is om iets te markeren waar je later op terug wilt komen. 

 

6. Tijdens de bespreking van de strategie om tegen jezelf te praten over de gevolgen van het 

vergeten om iets te doen, maak duidelijk dat deze strategie niet gebruikt moet worden als 

de deelnemer de neiging heeft om zichzelf naar beneden te halen wanneer hij of zij aan 

vergissingen uit het verleden denkt of over cruciale dingen die ze zijn vergeten. De strategie 

is bedoeld om te helpen iemand te motiveren dingen niet te vergeten. 

 

7. Bij het controleren van doelen, laat de deelnemer terugkijken op het leerdoel of de 

leerdoelen die hij of zij opschreef tijdens Sessie 0 en laat ze dit doel/deze doelen opnieuw 

opschrijven op de daarvoor bestemde plek. Bespreek de prospectief geheugen strategieën 

die we hebben geleerd en die ze kunnen helpen om dichter bij het bereiken van hun doelen 

te komen. Leg dit vast (met een draagbare scanner, maak een foto, enz.). 

 

8. Herinner ze eraan dat doelen met de tijd kunnen veranderen. Wijzig lange termijn doelen 

indien nodig en maak een foto van de pagina om de voortgang vast te leggen. Als het lange 

termijn doel overweldigend lijkt voor de deelnemer, overweeg om wat tijd te nemen in deze 

sessie om onrealistische doelen in meer simpele en beter te beheersen doelen op te delen. 
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Oefening: To-do Lijst  
 

• Als de deelnemer geen to-do lijst bij zich heeft, geef hem of haar dan ongeveer vijf minuten 

om taken te identificeren en te prioriteren. Bespreek ze vervolgens samen.  

 

• Als de deelnemer zijn of haar to-do lijst bij zich heeft, geef de deelnemer dan vijf minuten 

om de lijst te bekijken, dingen af te strepen die gedaan zijn, en dingen toe te voegen die 

gedaan moeten worden, evenals de lijst te prioriteren. 

 

• Maak duidelijk dat deelnemers een kopie van de To-do lijst Categorieën pagina in hun 

agenda kunnen bewaren om ze te herinneren aan het soort activiteiten die ze op hun to-do 

lijst kunnen zetten wanneer ze moeite hebben om zelf dingen te bedenken die ze moeten 

uitvoeren. 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 4: 
 

1. Vraag de deelnemer om zijn agenda en weekplanning te laten zien bij de bespreking van de 

thuisoefening. Check of de deelnemer consistent gebruik maakt van de agenda. Zoek samen 

naar oplossingen voor datgene wat de deelnemer ervan weerhoudt om zijn of haar agenda 

te gebruiken en maak duidelijk dat het goed gebruiken van agenda’s een vaardigheid is die 

tijd kost om goed onder de knie te krijgen. Je zult dus met hem of haar blijven oefenen zodat 

ze het leren beheersen.  

 

2. Als de deelnemer geen enkele moeite had met de oefeningen in gespreksvaardigheid: Maak 

wanneer je overgaat op taakconcentratie duidelijk dat het vaak gemakkelijker is om een 

gesprek te onthouden dat je met een ander hebt gevoerd (aandachtige 

gespreksvaardigheid), zeker als je het onderwerp interessant vond, dan het onthouden van 

een serie taken (taakconcentratie). 

 

3. Moedig de deelnemer aan om te oefenen met het stellen van vragen en het vragen ter  

verduidelijking. Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij het onderbreken van een dokter. 

Help de deelnemer bij het oefenen van beleefde manieren om te onderbreken en te vragen 

of iemand langzamer wil spreken, het in andere woorden wil zeggen of het beter wil 

uitleggen. 

 

4. Maak duidelijk dat verschillende taken om verschillende strategieën vragen, afhankelijk van 

hoe belangrijk de taak is (als het erg belangrijk is, schrijf het op!). 

 

5. Maak duidelijk dat meerdere taakstrategieën aan elkaar verbonden kunnen worden 

(zelfpraat gebruiken om je visualisatie te herinneren, schrijf iets op je hand wat je later in je 

agenda kan opnemen). 

 

6. Vergeet niet je email adres op te schrijven bij de thuisoefening. Zorg dat ze deze afspraak in 

hun agenda zetten voordat ze de sessie verlaten. 

 

Oefening: VLAP Gespreksconcentratie /vaardigheden om je aandacht bij het gesprek te 

kunnen houden  
 

• V = Vragen stellen; L = Luisteren; A = Afleiding verwijderen; P = Parafraseren (samenvatten) 

 

• Leg uit dat de deelnemer en jij verhalen met elkaar zullen delen over de mogelijke 

onderwerpen die in de map staan. Begin met de deelnemer te laten vertellen over een plek 

waar hij of zij naar toe is geweest. 

 

• Elke oefening moet ongeveer 3 minuten duren. 

 

• De persoon die luistert, moet de VLAP-principes gebruiken, met de nadruk op het stellen van 

vragen en het parafraseren. 
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• Vraag de deelnemer om het gesprek samen te vatten aan het eind van elke oefening als ze 

niet de kans hebben gepakt om te parafraseren tijdens het gesprek. 

 

• Nadat de trainer de VLAP-principes heeft voorgedaan voor oefening 1, probeert de 

deelnemer oefening 2 (en de 3e oefening als ze het moeilijk hebben). De deelnemer moet 

ten minste twee verhalen voorbereiden die hij of zij kan delen. 

 

Oefening: Verbale Instructies Volgen 
 

1. “Hallo! Zo fijn dat je thuiskomt voor de vakantie! Zoals je inmiddels wel door hebt, hebben 

we dus een nieuw alarmsysteem. Je kunt het als volgt uitzetten. Eerst moet je om het huis 

heenlopen om de reservesleutel te halen. Hij ligt nog steeds onder de bloempot naast de 

achterdeur. Haal hem op, loop vervolgens weer terug en laat jezelf door de voordeur 

binnen. Direct rechts om de hoek zie je het alarmpaneel. Toets de code in: 5 – 3 – 7 – 1. Druk 

vervolgens op de ‘uitschakelen’ knop en bekijk het scherm om er zeker van te zijn dat het 

licht groen wordt en het alarm dus uitgeschakeld is. Soms registreert hij de code niet omdat 

een van de knoppen vast komt te zitten. Dan moet je de code opnieuw invoeren. Heb je dat 

begrepen?” 

 

2. “Pardon, jij ziet eruit alsof je verdwaald bent. Kan ik je helpen? Je bent op zoek naar het 

leslokaal voor de introductie les, begrijp ik dat goed? Wat je moet doen is deze hal helemaal 

uitlopen totdat je aan je linkerkant een stel liften ziet. Neem de lift naar de derde 

verdieping. Als je uit de lift komt, sla je rechtsaf. Het leslokaal is de derde deur aan de 

linkerkant.” 

 

3. “Hallo, je bent dus op zoek naar het sportveld? Het is heel gemakkelijk te vinden. Wat je 

moet doen is deze straat volgen tot aan de Parklaan. Sla daar rechtsaf de Parklaan in (je ziet 

een schoolgebouw op de hoek staan), rijd ongeveer een kilometer door totdat je een T-

splitsing ziet. Houd rechts aan bij deze vork, je slaat nu de Hovinglaan in en rijdt die laan 

helemaal uit. Je komt een kruising tegen aan het einde van de Hoving, waar je links afslaat 

naar het Universiteitsplein. Het sportveld is ongeveer 250 meter verderop. Veel plezier!” 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 5: 
 

1. Benadruk tijdens de bespreking van pauzes en ‘opnieuw de aandacht richten’ dat je een 

korte pauze kunt nemen (3-5 minuten) wanneer je op een bepaalde taak terug wilt komen. 

Dit helpt om de aandacht erbij te houden. Een langere pauze (20 minuten tot een uur, of de 

tijd die het kost om een maaltijd te eten) is beter wanneer je van taak verandert wanneer je 

een zeer lange taak moet opdelen. 

 

2. Gebruik deze sessie voornamelijk om vaardigheden te oefenen en taakconcentratie te 

versterken. Als de deelnemer moeite had met de ‘aandachtige gespreksvaardigheden’ van 

de vorige week, begin dan met een VLAP gespreksoefening om op te warmen. 

 

3. Wanneer je oefent, versterk dan de VLAP strategieën bij de uitleg van de regels van het spel, 

en taakconcentratie bij het spelen van het spel. 

 

4. Vraag voorafgaand aan elke oefening hoe de deelnemer aandachtstrategieën die al zijn 

genoemd kan gebruiken bij de volgende taak. 

 

5. Na elke oefening in ‘taakconcentratie’, vraag de deelnemers hoe zelfpraat invloed had op de 

manier waarop ze de taak deden. Maak duidelijk dat sommige oefeningen beter passen bij 

zelfpraat dan bij andere oefeningen, afhankelijk van je leerstijl. 

 

6. Maak duidelijk dat wanneer het gemakkelijker wordt om een nieuwe vaardigheid te leren, 

zelfpraat nog belangrijker kan worden omdat je oplettendheid vaak minder wordt wanneer 

de taak makkelijker voor je wordt. 

 

7. Net als in Sessie 3, laat de deelnemer terugkijken op zijn of haar leerdoel(en) uit Sessie 0, en 

het doel of de doelen opnieuw opschrijven. Bespreek de aandachtstrategieën die ze hebben 

geleerd en hoe deze strategieën kunnen helpen bij het behalen van hun doel(en). Leg vast 

wat je bespreekt.  

 

8. Voor de thuisoefening zal de deelnemer de ‘Volgorde bepalen’ oefening afmaken. Doe de 

eerste vier voorbeelden samen hardop en laat zien hoe zelfpraat gebruikt wordt. 

 

Oefeningen: Taakconcentratie  

• Letter/plaatje werkbladen: Neem eerst het letterwerkblad (te vinden voor Sessie 5). Laat de 

deelnemer het hele werkblad doornemen en alle letters ‘A’ op de pagina markeren, 

gebruikmakend van zelfpraat (bv. ‘Ik ben op zoek naar A’s’), evenals alle letters ‘T’ 

wegstrepen. Probeer vervolgens drie taken (omcirkel de A’s, streep de T’s weg en 

onderstreep de C’s). Met het plaatjeswerkblad laat je de deelnemer alle klokken omcirkelen, 

opnieuw gebruik makend van zelfpraat. 

o Oefening 1 – omcirkel de A’s (60 in totaal), onderstreep de C’s (12) en streep de T’s 

(13) door 

o Oefening 2 – omcirkel alle klokken (35) en streep de appels (25) weg. 
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• Kaarten sorteren – Gebruik de sorteerkaarten uit Sessie 1 en laat de deelnemer het sorteren 

oefenen door ze te alfabetiseren, afhankelijk van vaardigheidsniveau. Je kunt een stopwatch 

gebruiken om ze te timen en schrijf de strategieën op die ze voor elke ronde gebruiken. 

 

• Woorden zoeken – Laat de deelnemer proberen om zoveel mogelijk woorden te vinden in 

een vooraf bepaalde tijdsperiode (maximaal 5 minuten voor Woordzoeker 2). 

 

• IPad Spellen – Laat de deelnemer ‘Zoek de verschillen’ (Differences HD) spelen met gebruik 

van zelfpraat en help hem of haar door het spel heen. De deelnemer kan ook ‘Mystery 

Manor’ spelen, waarin hij of zij items moet vinden in een kamer (5 minuten om 1 kamer te 

spelen). 

 

• Zenuwen – Zit tegenover de deelnemer, schud kaarten en verdeel het deck in tweeën. Leg 

kort de regels van het spel uit: 

o Zenuwen is een spel waarbij je zo snel mogelijk je kaarten moet kwijtraken. We 

spelen dit spel niet een voor een maar tegelijk – fysieke snelheid en oplettendheid 

heb je nodig om sneller te spelen dan je tegenstander. Elke keer dat de kaarten 

verdeeld worden kun je het aantal kaarten dat je hebt verminderen voor de 

volgende ronde. Door meerdere ronden succesvol te zijn, kun je uiteindelijk van al je 

kaarten afkomen en dus het spel winnen. 

o Ik zal de kaarten goed schudden en ze gelijkelijk verdelen. Vervolgens moeten we 

allebei de kaarten in 5 patience-stapels leggen: de eerste stapel bestaat uit slechts 

één kaart, de tweede uit twee, enzovoort. De kaarten moeten met de afbeelding 

naar beneden liggen. De bovenste kaart van elke stapel mag omgedraaid worden. 

De kaarten die overblijven in je hand zijn je zenuwkaarten (kijk er niet naar).  

o Wanneer we allebei klaar zijn, draaien we gelijktijdig de bovenste kaart van onze 

handstapel om en leggen deze tussen de stapels in. Deze twee kaarten, en de 

kaarten die we daarop zullen leggen, zijn de zenuwstapels. 

o Beide spelers spelen zo snel als ze willen, totdat ze beiden niet meer willen of 

kunnen spelen. Het doel is om alle kaarten kwijt te raken uit de vijf stapels op de 

zenuwstapels. Je mag maar een hand gebruiken en een kaart tegelijkertijd 

neerleggen. Je kunt: 

▪ Een kaart spelen die open op je stapels ligt, op een van de zenuwstapels. Om 

een kaart te mogen spelen moet de waarde grenzen aan de kaart die er ligt, 

ongeacht kleur of vorm. Ligt er bijvoorbeeld een acht, dan mag daar een 

zeven of een negen opgelegd worden. Op een heer mag een aas en een 

dame, op een aas een heer en een twee.  

▪ Als een (of meer) van je vijf stapels de bovenste kaart dicht heeft liggen, 

draai de kaart dan om. 

▪ Leg een omgekeerde kaart van een van de vijf stapels op een lege plek 

wanneer een van de stapels op is. Let op dat je nooit meer dan vijf stapels 

kunt hebben.  

▪ Als je stapels twee keer dezelfde kaart hebben liggen, leg ze dan op elkaar 

en draai de volgende kaart om. 

o Als geen van ons kan spelen (geen van de open kaarten kunnen op de zenuwstapels 

gespeeld worden en het is niet mogelijk om een nieuwe kaart van de vijf stapels 

open te leggen) dan draaien we allebei weer een zenuwkaart om, bovenop de 

zenuwstapels die er liggen. Het spel gaat dan door zoals voorheen.  
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o Een kaart geldt als gespeeld zodra het de stapel aanraakt of de open plek waarop hij 

gelegd wordt. Een gespeelde kaart kan niet teruggenomen worden en zodra het 

gespeeld is mag je er andere kaarten bovenop leggen. 

o Als geen van de spelers kan spelen, en als een van de spelers al zijn zenuwkaarten 

kwijt is, dan speelt de andere speler alleen door op één van de twee zenuwstapels. 

De speler moet doorgaan met het omdraaien van zenuwkaarten totdat één van de 

twee spelers alle kaarten van de vijf stapels kwijt is. Het spel is gewonnen wanneer 

een speler geen kaarten meer over heeft en de ‘lege stapel’ claimt. 

 

 
Aanbevolen antwoorden voor Volgorde Oefening 
 
1. Ja 
2. Nee (2, 1, 3) 
3. Ja 
4. Nee (3, 1, 2, 4) 
5. Nee (3, 1, 2, 4) 
6. Nee (1, 3, 2, 4) 
7. Nee (1, 4, 2, 3) 
8. Ja 
9. Ja 
10. Ja 
11. Nee (1, 3, 2, 4) 
12. Nee (2, 1, 3, 4) 
13. Nee (1, 2, 4, 3) 
14. Ja 
15. Nee (2, 3, 4, 1) 
16. Nee (1, 4, 2, 3) 
17. Ja 
18. Nee (1, 2, 4, 3) 
19. Nee (1, 3, 2, 4) 
20. Nee (3, 2, 1, 4) 

21. Ja 
22. Nee (3, 2, 1, 4, 5) 
23. Nee (1, 2, 3, 5, 4) 
24. Ja 
25. Ja 
26. Nee (1, 3, 2, 4, 5) 
27. Nee (1, 3, 2, 4, 5,) 
28. Ja 
29. Nee (1, 4, 2, 3, 5) 
30. Ja 
31. Ja 
32. Ja 
33. Ja 
34. Ja 
35. Ja 
36. Nee (1, 3, 2, 4, 5) 
37. Nee (1, 2, 4, 3, 5) 
38. Nee (3, 1, 2, 4, 5) 
39. Nee (1, 3, 2, 5, 4) 
40. Ja 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 6: 
 

1. Als de deelnemer goede bekwaamheid heeft laten zien tot nu toe in de training, vraag hem 

of haar dan om een samenvatting te geven van de aandachtstrategieën uit de laatste twee 

sessies. Maak duidelijk dat het uitleggen van informatie aan een ander een hele goede 

strategie is om een vaardigheid te leren beheersen. 

 

2. Maak duidelijk bij de bespreking van de geheugenstrategieën dat sommige 

codeerstrategieën beter zullen werken voor de deelnemer dan andere. Sommige strategieën 

werken ook beter in een bepaalde context dan in een andere situatie. De enige manier om 

er achter te komen is door ze allemaal te oefenen! 

 

3. Vraag de deelnemer tijdens de bespreking van de verschillende technieken of ze al eerder 

een van deze technieken hebben gebruikt. Succesverhalen uit het verleden kunnen soms 

helpen bij het bepalen welke strategieën wanneer te gebruiken. 

 

4. Voor de opsplitsen/categoriseren discussie, vraag de deelnemer of hij of zij een strategie 

heeft om telefoonnummers te onthouden. 

 

5. Maak duidelijk dat het gezamenlijk gebruiken van meerdere strategieën (opeenstapelen) 

meer succesvol is bij het onthouden van informatie. 

 

6. Begin bij de bespreking van acroniemen een discussie over acroniemen die de deelnemer 

kent of in het verleden heeft gebruikt. Veel deelnemers zullen acroniemen of rijmpjes uit 

hun verleden kunnen terughalen, wat duidelijk laat zien hoe goed deze strategie werkt. Leg 

de nadruk op hoe het ze helpt om informatie van zo lang geleden terug te halen! 

 

7. Maak duidelijk dat een hele taal is voortgekomen uit acroniemen voor degenen die 

tekstberichten sturen en vraag om voorbeelden die ze wellicht kennen (LOL, ROFL enz.). 

 

Aanbevolen antwoorden voor de oefeningen voor leren/aandacht strategieën: 
 

1) Opsplitsen 

2) Categoriseren, notities maken 

3) Acroniem PLOTS, notities maken 

4) Acroniem DRY, notities maken, associëren, rijm (Robert Ying is een lekker ding en draagt een 

ring) 

5) Notities maken, bij voorkeur in je agenda! 

6) Parafraseren, notities maken, associëren (het is dezelfde route als wanneer je naar je 

vriendin Anne gaat, of: Dat is recht tegenover de H&M) 

7) Notities maken, associëren, categoriseren 

8) Parafraseren, acroniem MAFKAK (melk, aanrecht, fruit, kattenbak, afzuigkap, koelkast), 

notities maken 
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8. Een paar van de voorbeelden vergen meer dan alleen opschrijven omdat de informatie in 

het lange-termijn geheugen opgeslagen moet worden. Benadruk het verschil tussen notities 

maken versus het opslaan in het lange-termijn geheugen door meer actieve leerstrategieën 

te gebruiken. 

 

9. Terwijl je samen de lijst van strategieën om namen te leren leest, check of de deelnemer 

vragen heeft of dat hij of zij zelf andere voorbeelden kan geven. Vraag de deelnemer ook om 

de strategieën te markeren die hij of zij wil uitproberen. 

 

10. Voor de YouTube oefeningen, speel de video af en vraag vervolgens welke namen ze zich 

kunnen herinneren. Als ze de strategieën niet toe kunnen passen, speel de clip opnieuw af 

en assisteer de deelnemer met het vinden van strategieën. 

 

a. Lingo deelnemers: Jelle & Robert, Pedro & Ariaan, Lucille 

b. Ik Hou van Holland deelnemers: Loretta Schrijver, Leontine Borsato, Babette van 

Veen 

c. Pauw en Witteman deelnemers: Jos Nijhuis, Paul Riemens, Peter Hartman, Salomon 

Kronenberg, Camiel Eurlings 

 

• Maak na de oefening duidelijk dat bepaalde strategieën beter werkten dan andere 

strategieën voor de deelnemer. Benoem wat werkt voor de deelnemer, wat blijkt uit 

het feit dat ze de namen konden onthouden. 

 

• Bij de bespreking van de thuisoefening, probeer de deelnemer 1 a 2 codeer 

strategieën en 1-2 ‘strategieën om namen te leren’ te laten kiezen. Ze kunnen de 

eerder gemarkeerde strategieën hier opschrijven. 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 7: 
 

1. Geef niet direct het hele pakket van deze sessie aan de deelnemer maar deel de benodigde 

papieren een voor een uit, zodat de deelnemer de woorden niet door het papier heen kan 

lezen. 

 

2. Vraag de deelnemers, tijdens de bespreking van ontspanning, wat ze doen om hun angst te 

reduceren, als angst een probleem voor ze is. Benadruk dat dit type training het beste werkt 

in combinatie met psychische begeleiding voor symptomen die ze kunnen ervaren. 

 

3. Bij de bespreking van studievaardigheden en het opnemen van lessen is het goed om te 

wijzen op de beste momenten om opnames te maken (je vermoeid voelen, moeilijk 

materiaal, gebieden waarvan je al weet dat je er hulp bij nodig hebt). Benadruk ook hoe 

behulpzaam het kan zijn om tijdens het opnemen te noteren bij welke minuten van de 

opname ze moeilijkheden ervaren, zodat ze daar later gemakkelijk naar toe kunnen gaan.  

 

4. Bij de discussie van het visualiseren van je succes kun je uitleggen dat begeleide visualisatie 

een techniek is die gebruikt wordt door topsporters om zich voor te bereiden op hun 

wedstrijd. Het is een goede manier om zelf met stress om te gaan, als je vooraf kunt 

voorstellen wat de gevoelens zijn die je gaat tegenkomen (verhoogde hartslag, zweten), 

daarop kunt anticiperen en die gevoelens kunt accepteren.  Je kunt ook aangeven dat we 

over een paar weken een video zullen bekijken met meer informatie over het visualiseren 

van succes. 

 

5. Vergelijkbaar met wat je deed in Sessie 3 en 5, laat de deelnemer terugkijken op de 

leerdoelen of het leerdoel uit Sessie 0, en het opnieuw opschrijven in de daarvoor bestemde 

ruimte. Bespreek de leer- en geheugenstrategieën die ze hebben geleerd om ze te helpen 

dichter bij hun doel(en) te komen en leg vast wat je bespreekt. 

Oefeningen: Onthouden van Woordenlijsten 
 

• Lijst 1: De trainer leest de woorden voor en vraagt de deelnemer om alle woorden op te 

schrijven die hij/zij zich kan herinneren. Tel naderhand hoeveel woorden de deelnemer 

correct kon terughalen. Vraag na elke oefening hoe de deelnemer zijn aandacht erbij kon 

houden terwijl hij of zij naar de woorden luisterde. Kijk welke van de aandacht strategieën 

die tot nu toe besproken zijn, werden gebruikt. Schrijf deze op het papier naast het getelde 

correcte aantal woorden. 

 

• Lijst 2: De deelnemer bestudeert de lijst een minuut lang. Vervolgens wordt het blad 

omgedraaid en worden zoveel mogelijk woorden opgeschreven als de deelnemer zich kan 

herinneren. Laat ze hun correcte score tellen nadat ze klaar zijn. 

 

• Lijst 3: Geef de deelnemer 3 minuten om de woorden te lezen en te categoriseren. Laat ze 

het blad omslaan en de woorden opschrijven. Laat ze hun correcte score tellen nadat ze 

klaar zijn. 
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• Lijst 4: Geef de deelnemer 5 minuten om de woorden te categoriseren en te visualiseren. 

Herinner de deelnemer eraan dat visualisatie het tekenen van een beeld bij elk woord kan 

zijn, of het tekenen van een scene met alle woorden erin verwerkt. Wanneer de deelnemer 

klaar is met de tekening, laat ze het blad omslaan en de woorden opschrijven. Laat ze hun 

correcte score tellen nadat ze klaar zijn. 

 

• Maak duidelijk: Hoe meer manieren je gebruikt om je materiaal te coderen, hoe groter de 

kans dat je het kunt onthouden. Relateer dit aan studeren op school of tijdens de studie en 

hoe scholieren en studenten informatie coderen wanneer ze leren voor toetsen of 

tentamens. 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 8: 
 

1. Ga niet direct terug naar de thuisoefening pagina van Sessie 7. Vraag eerst aan de 

deelnemer of ze zich de films en de jaren waarin ze de Academy Awards kregen, kunnen 

herinneren. 

 

2. Kijk of de deelnemer het coderen opslaan terughalen proces voor je kan samenvatten 

en /of de verbaal leren strategieën uit de vorige twee sessies kan opsommen 

(categoriseren/opsplitsen, acroniemen, rijmen, visualiseren, veelvuldig herhalen).  

 

3. Verwijs bij de introductie van aantekeningen maken terug naar de cognitieve tests die 

deelnemers deden vooraf aan de training en bevestig hoe complex aantekeningen maken 

kan zijn omdat het gebruik maakt van alle domeinen uit de Cantab. 

• Geheugen en leren in het algemeen 
• Werkgeheugen en executieve functies 
• Visueel geheugen 
• Aandacht en reactietijd 
• Semantisch/ verbaal geheugen 
• Besluitvorming en controle over je responsen 

4. Je zult studievaardigheden (een specifieke set codeervaardigheden) versterken in deze 

sessie. Maak tijdens de discussie over typen versus handgeschreven aantekeningen maken 

duidelijk dat, voor mensen die weten hoe ze moeten typen, het mogelijk is om statische en 

niet noodzakelijke woorden gemakkelijk uit te filteren. Wanneer je aantekeningen opschrijft 

is je aandacht verdeeld tussen de les en wat je hand op het papier zet. Wanneer je typt heeft 

je brein minder aandacht nodig voor het proces, spellen, grammatica, enzovoort. Je kunt 

dan dus het grootste deel van je aandacht bij de les houden. 

 

Oefeningen: Aantekeningen maken 

• Tijdens de oefeningen met aantekeningen maken, vraag na elke paragraaf aan de 

deelnemer: 

o Hoe ging dit voor jou? 

o Welke moeilijkheden had je? Of had je geen moeilijkheden? 

o Is er iets wat je anders zou willen hebben gedaan? 

Bij het bespreken van de aantekeningen van de deelnemer, check op extra woorden en 

benadruk eenvoud (zo lang ze genoeg opschrijven om zich te kunnen herinneren waar het 

over gaat) waar mogelijk. Wanneer ze een sectie van cruciale informatie hebben gemist, 

bespreek het en zoek samen naar oplossingen (denk aan het opnemen van lessen). 

1. Ziekenhuis  2 dagen 

• Sleutel onder bloempot 

• Pak in (sokken, ondergoed, broek, shirt, x2) badjas, tandenborstel 

• Voer vissen (weekend doosje op plank) 

• Check voicem. 

• Vertel  buur Bergstra 
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Maak duidelijk dat ze niet perse alle items om in te pakken hoeven op te schrijven omdat ze 

waarschijnlijk wel eerder een tas ingepakt hebben. Maar benadruk dat ze wel de badjas en 

tandenborstel moeten opschrijven omdat er specifiek naar gevraagd werd. ‘pak tas in’ kan in 

sommige situaties genoeg zijn.  

 

2. Principes van Adviseren 

• Aandacht  voor wat iemand zegt/doet 

• ROLOR (Recht, Open, Leunen, Oogcontact, Rustig) 

Maak duidelijk hier dat geheugensteunen (zoals opname apparatuur) immens kunnen 

helpen bij aantekeningen maken, en hoe perspectief vaak belangrijk is bij het maken van 

aantekeningen omdat je niet zeker bent in welke richting de les gaat, maar achteraf wel op 

de belangrijkste thema’s kunt reflecteren. Leg opnieuw uit de opnamen hierbij kunnen 

helpen. 

 

3. Verslag  

• Impact v. 1 overheidsinstantie op arme mensen 

• Regelafst. Dubbel 

• 8-10 pag. excl. Titel/literatuur pags. 

• Org van lijst (eerder gegeven) 

• Inl. volg. week 

• Voor les emailen 

• .doc NIET .pdf 

• 1 ref. onderzoeksstudie 

Maak duidelijk dat het vaak gebeurt dat een docent deze informatie verbaal meedeelt, maar 

dat het een zeer moeilijke oefening is omdat bijna elk detail belangrijk is. Maak ook duidelijk 

dat je kleine beetjes extra tijd (waar de docent zichzelf herhaalt of langer uitlegt dan wat jij 

nodig hebt) kunt gebruiken om de gaten in te vullen van eerdere aantekeningen, nu het nog 

vers in je hoofd zit. 

 

4. De 7 succesfactoren van een beïnvloedende presentatie  (Laat de video niet zien; laat 

alleen de audio horen!!) 

• 1. Herkenning: gebruik voorbeelden vanuit het publiek. Praktijkvoorbeelden. 

• 2. Toepasbaarheid: geef suggesties aan of haal suggesties uit het publiek. 
Praktijk! 

• 3. Logische opbouw: begin met duidelijk maken waarom jouw presentatie 
boeiend is voor het publiek: praktijkvoorbeeld! 

• 4. Interactie: Stel vragen en laat vragen stellen. Benut het publiek; wees sturend: 
stel bepaalde mensen vragen of speel vragen strategisch door 

• 5. Beperk je visualisaties: niet teveel sheets, het publiek haakt af 

• 6. Flexibiliteit: wees flexibel met je opbouw: maak onderscheid tussen: 
essentiele boodschap/noodzakelijke info/ wenselijke info (=vaak saai, ter 
onderbouwing, alleen geven als men erom vraagt) 

• 7. Sturingsvaardigheden: jij bent de voorzitter en hebt de leiding over wie het 
woord heeft 
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Benadruk dat veel docenten gebruiken maken van veel voorbeelden en vaak in herhaling 

vervallen. Dit kan het maken van aantekeningen lastig maken. Het herschrijven van de 

aantekeningen kan dan een goed idee zijn. 

 

Thuisoefening 1 – De sportpsycholoog ‘Wat is belangrijk bij visualiseren’ 

o Visualiseren: een gebeurtenis (her)creëren in je geest. 

o Invloed op je zelfvertrouwen 

o Helpt in juiste mindset te komen 

o Belangrijkste tips: 

▪ Alle zintuigen gebruiken (zien, horen, ruiken, proeven, voelen) 

▪ Intern perspectief: door je eigen ogen meemaken 

▪ Juiste snelheid: vb Wennemars 

▪ Visualiseer wat je wilt, niet wat je niet wilt 

▪ Als het mis gaat: geen probleem, druk op terugspoelknop want oefening 

baart kunst 

o Gebruiken voor controleren van spanning, oppeppen en ontspannen, mentaal 

trainen 

 

Thuisoefening 2 – BodhiTV ‘Mediteren voor beginners’ 

o Redenen om te mediteren 

• Concentreren: heldere keuzes 

• Meer lichaam, minder piekeren, beter slapen 

• Meer zelfinzicht en vertrouwen 

o Hoe en waar mediteren 

• Plek waar je je lekker voelt (thuis) 

• Op stoel, meditatiekussen, of opgerolde handdoek deken 

• Schoenen uit 

• Benen in kleermakerszit of lotus 

• Handen zoals je fijn vindt 

o Wat doen tijdens mediteren 

• Bewust lichaam en ademhaling 

• Adem in buik/borst/bovenlip 

o Snel afgeleid door gedachtes, geeft niet maar niet associëren 

• Tot tien tellen in ademhaling 

• Afdwalen geeft niet 

o Verwacht niet teveel in het begin, momentje voor jezelf! 

 

  



26 
 

Trainersoverwegingen voor Sessie 9: 
1. Geef, tijdens de bespreking van brainstormen, voorbeelden van momenten waarop ze de 

techniek van brainstormen kunnen gebruiken (bijvoorbeeld tijdens vergaderingen op het 

werk of om een onderwerp te kiezen voor een studieproject). Moedig ze aan om opties niet 

te bestempelen als ‘onnozel’ of ‘slecht’. Leg uit dat brainstormen helpt om het ‘knelpunt’ in 

je geest los te laten wanneer je veel ideeën tegelijkertijd in je hoofd laat rondspoken voordat 

je ze op papier zet. 

 

2. Ontmoedig censuur! Dit treedt op wanneer iemand een suggestie doet maar dat niet 

opschrijft omdat hij of zij denkt dat het niet de moeite waard is om er verder over na te 

denken.  

 

3. Hier is een voorbeeld dat je gedurende de sessie kunt gebruiken: Laat de deelnemer 

nadenken over wat er zou gebeuren als ze aan het einde van de sessie opstaan om weg te 

gaan en er achter komen dat de deur niet opengaat. Wat voor manieren kunnen ze 

bedenken/ brainstormen om uit de ruimte weg te komen? Maak duidelijk dat een persoon 

die star denkt moeite zal hebben met deze opdracht en keer op keer terug zal komen op de 

deur, denkende “hij moet open!” Dit voorbeeld is ook effectief bij de bespreking van 

DBESPE, specifiek bij het definiëren van het probleem (de ruimte verlaten versus de deur 

proberen te openen) 

Voorbeeldaantekeningen voor inleidende oefening (5 min): 

• Tips voor organisatie en planning van je leven 

1. Maak alles digitaal 

a. Synchroniseren 

b. Structureren 

c. Alles bij de hand 

d. Basecamp en Google Calendar handige Apps 

2. Verbind tijd aan taken 

a. Hou rekening met uitloop/reistijd/voorbereidingstijd 

3. To-do lijsten per dag 

a. Specifieke taken 

b. Wegstrepen tot af 

c. Avond van te voren maken 

d. Evernote is handige App 

4. Organiseer bureau/werkplek 

a. Vaste plekken voor dingen 

5. Gebruik notities in iPhone 

a. Voor verzamelen losse gedachten 

b. Dingen die ik niet moet vergeten 

c. Later in agenda invoegen 

 

• Doe de 'baksteen'- oefening samen. Veel mensen antwoorden ‘om een huis te bouwen’. Er 

zijn echter honderden manieren om een baksteen te gebruiken. Om een raam mee te 

breken, om als deurstop te gebruiken, om op een tafelkleed te leggen zodat het niet 

wegwaait en om aan een helium ballon te bevestigen, zijn een aantal voorbeelden. Moedig 

de deelnemer aan om na te denken over andere manieren om een baksteen te gebruiken. 
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• Laat de deelnemer de 'kat in de boom'- oefening zelf doen en benadruk dat hij/zij de 

oefening zo snel mogelijk moet doen. Houd de tijd van de deelnemer bij en stop hem of haar 

wanneer het langer dan 5 minuten duurt om 30 items te verzinnen. Maak vervolgens het 

punt dat mensen veel meer opties kunnen bedenken wanneer ze gemotiveerd zijn, zelfs als 

ze denken dat ze nooit zoveel items kunnen bedenken tijdens een brainstorm! 

 

• Benadruk bij de 'kat in de boom'- oefening aan het begin dat je weet dat de deelnemer de 

kat in het echte leven nooit kwaad zou doen. Ze hoeven zich dus niet ongemakkelijk te 

voelen wanneer ze opties bedenken (zoals een steen naar de kat gooien) die ze in het echt 

nooit zouden uitproberen. 

 

• Doe de eerste oefening in 'de 6-stappen methode voor probleem oplossen' samen met de 

deelnemer en doe de DBESPE-methode voor. Laat ze de tweede oefening vervolgens zelf 

doen. 

 

• Benadruk tegen het einde van deze sessie dat er nog 3 sessies te gaan zijn en dat we gaan 

beginnen met het afronden van het proces door terug te blikken op de doelen die ze eerder 

in de cursus hebben opgeschreven. De antwoorden van de deelnemer op de vragen die je 

stelt bepalen waar je als trainer de focus op moet leggen tijdens de laatste paar weken van 

de training. Kopieer deze pagina (5. Leerdoelen bespreking) zodat je er later op terug kunt 

komen. 

 

• Vraag de deelnemer voor de thuisoefening van deze week om een huidig probleem te 

identificeren (het liefst een probleem die met zijn/haar opleiding samenhangt), die hij/zij 

probeert op te lossen. Help de deelnemer om het probleem helder te definiëren zodat hij of 

zij duidelijk heeft waar de brainstorm deze week over moet gaan. 

 

Aanbevolen antwoorden voor de brainstorm thuisoefening ‘Wat heb je nodig om een kamer 

te verven?’ 
1 Verf 17 Verfdoeken 
2 Roerstokjes 18 Ventilator 
3 Kwast 19 Oude kleren 
4 Verfroller 20 Plastic folie 
5 Handvat voor verfroller 21 Verlengstuk voor roller 
6 Klein verfbakje 22 Verf verdunner 
7 Grote verfbak 23 Handschoenen 
8 Mengkop 24 Nagellak verwijderaar 
9 Schilderstape 25 Blik om kwasten in te zetten 
10 Druipdoek 26 Spons 
11 Keukenrol  27 Schuurpapier 
12 Veiligheidsbril 28 Stofzuiger 
13 Masker 29 Vodden 
14 Primer 30 Hamer 
15 Verf verwijderaar 31 Schroevendraaier 
16 Schoonmaakmiddelen 32 Elastiek voor om verfblik (kwast afstrijken) 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 10: 
 

1. Bij het doen van de oefeningen met zelfpraat, moedig de deelnemer altijd aan om het ‘eruit 

te gooien’ in plaats van hun gedachtepatroon aan jou, als trainer, uit te leggen. 

 

2. In de ‘evalueer/rangordering’ fase van de 20 Vragen is het belangrijk om categorisatie en 

abstractie aan te moedigen. Door bijvoorbeeld duidelijk te maken hoe: “Is het aan mijn kant 

van de ruimte?” een betere vraag is dan “Is het dicht bij mij?”. 

 

3. Als de deelnemer nog nooit 20 Vragen heeft gespeeld moet je als trainer beginnen met 

vragen stellen zodat je voor kunt doen hoe het spel gespeeld moet worden. 

 

4. Deel voor het kaarten-sorteer-spel 8 à 10 kaarten uit aan de deelnemer en laat ze 1 of 2 

minuten ideeën opschrijven over hoe ze gesorteerd kunnen worden. Leg er de nadruk op dat 

ze kunnen proberen om de kaarten op nieuwe manieren te sorteren. Moedig creativiteit 

aan! 

a. Rood en zwart 

b. Enen en oneven nummers 

c. Kaarten met gezichten en kaarten met nummers 

d. Kaarten die beginnen met de letter ‘V’ – vier, vijf, vrouw 

e. Ronde nummers en hoekige nummers 

f. Kaarten met een diagonaal en kaarten zonder diagonaal 

g. Eerste letter van het woord (A-M en N-Z) 

 

5. Spreek de uitleg voor de categorisatieoefeningen goed door met de deelnemer om er zeker 

van te zijn dat de deelnemer weet hoe hij of zij het aan kan pakken. Demonstreer 

gegevensreductie en systematisch gedrag als de deelnemer het niet zelf doet of als hij of zij 

fouten maakt. 

 

6. Vraag bij elke puzzel aan de deelnemer om zijn manieren om problemen op te lossen hardop 

uit te spreken. Bijvoorbeeld: “Elk vak heeft een enkel symbool dus ik ben waarschijnlijk op 

zoek naar een enkel symbool voor het lege vak. Bovendien heeft elke rij iets dat lijkt op een 

‘L’, iets dat lijkt op een ‘E’ en iets dat lijkt op een ‘Y’. Alle kolommen hebben ook datzelfde 

patroon. De derde rij heeft al een ‘Y’ en een ‘L’, dus mist er een ‘E’. De derde kolom mist ook 

een ‘E’, dus ik denk dat het antwoord optie 5 moet zijn.” 

Puzzel Antwoorden 
1. 12 items, 3 groepen 

a. Maanden: juni, juli, april, mei 

b. Groenten: bonen, aardappel, wortel, pompoen 

c. Sporten: voetbal, volleybal, tennis, zwemmen 

2. 15 items, 3 groepen 

a. Kleren: broek, shirt, stropdas, hoed, riem 

b. Nummers: nul, twee, vier, zes, acht 

c. Dieren: kip, koe, varken, eend, paard 
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3. € symbool 

 

4. Drie 

 

5. L 

 

Logische Puzzel Antwoorden 
Bij het helpen van de deelnemers om de logische puzzel op te lossen, geef je de volgende twee 

aanwijzingen: 

• Rozen kunnen in een doos worden gedaan, vishengels en helikopters niet 

• Je kunt geen snoep maken in een oven, koekjes wel 

 

 

 

Bloemen 

 

Snoep 

 

Hoed 

 

Koekjes 

 

Vishengel 

 

Helikopter 

 

Thomas 

 X X O X X X 

Daan 
X X X X O X 

André 
X O X X X X 

David 
X X X O X X 

Harrie 
X X X X X O 

Bruce 
O X X X X X 

 

• Zorg ervoor dat je het emailadres van de deelnemer hebt zodat je ze de link naar de 

Evernote video kunt sturen voor het maken van aantekeningen. 

 

Antwoorden thuisoefening sessie 10 
1. Leeg wit vak 

2. ACHT 

3. 15 items, 3 groepen 

a. Kleuren: geel, groen, rood, blauw 

b. Lichaamsdelen: been, arm, hoofd, voet, oog, hand, oor 

c. Tijdseenheden: maand, jaar, minuut, week 

4. 18 items, 3 groepen 

a. Instrumenten: piano, viool, trompet, harp, gitaar, cello, fluit 

b. Bomen: eik, olm, den, es, berk 

c. Dieren: das, vos, eekhoorn, konijn, haas, muis 
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Voorbeeld aantekeningen voor Evernote video (thuisoefening) 
Werken met Evernote: 

• Notitieboek en to-do lijst 

o Op website / pc (offline)  

o Menu (boven en links) 

• Notitieboek  

o aanmaken en bewaren 

o dubbel klikken voor openen 

o bovenin naam van huidige notitieboek 

o tekst bewerken (vet, onderstrepen) 

o to-do structuur maken 

• Samenwerken 

o Op delen klikken: email adres toevoegen 

o Rechten toekennen 

o Praten via workchat (als whatsapp) 

• Telefoon 

o Synchroniseert met pc 

o Bewerken met potlood 

o Opslaan met groen vinkje 

• Handig om 

o Planmatig te werken 
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Trainersoverwegingen voor Sessie 11: 
 

• Kijk of de deelnemer in staat is om de inhoud van sessie 9 en 10 samen te vatten voor jou. 

Hiermee kunnen ze laten zien dat ze de stof begrijpen. 

 

• Ga na het doen van de opwarm-oefening niet direct over op het bespreken van de 

aantekeningen. Vraag de deelnemer eerst hoe het ging omdat dit de laatste optie is om het 

maken van aantekeningen te bespreken. 

 

• Bespreek bij ‘ontstaan van de aarde’ aantekeningen of deelnemers gebruik konden maken 

van de ‘gaten’ tussen het spreken door om aantekeningen in te halen. De 

informatiedichtheid is hoog. Wijs op het voordeel van het hebben van een opname die je 

stop kunt zetten bij een dergelijke hoge informatiedichtheid. 

 

Voorbeeldaantekeningen voor de ‘ontstaan van de Aarde’ video 
Ontstaan van de aarde en atmosfeer 

• Mensen paar 100.000 jaren op planeet 

• Ontstaan aarde miljoenen jaren geleden 

• Toeval 

• Gevolg van oerknal: explosie grote dichtheid, 13.7 miljard jaar geleden 

• Hieruit ontstonden sterrenstelsels en gas en puin 

• Aarde sinds 5 miljard geleden: 

o Uit gas, stof en puin van sterren die explodeerden 

o Zon in midden met twee types planeten 

▪ Planeten uit steen bij zon: Mars, Venus, Aarde, Mercurius 

▪ Planeten uit gas daarachter: Jupiter, Uranus, Neptunus 

• Eerste 3 miljard jaar: aarde gloeiende bol 

• 2 miljard jaar geleden, aarde zoals nu 

• Atmosfeer op aarde zorgt voor geen zwevend puin op aarde 

o Op maan wel inslaand puin: kraters 

o Atmosfeer is deken van gassen: waterstof en helium 

• 4.4 miljard jaar geleden: maan inslag op aarde:  

o Opwarming en daarna afkoeling: aardkorst 

o Scheve as 

• Na afkoeling van aarde: vulkanisme 

o Zorgde voor nieuwe atmosfeer: oer atmosfeer 

▪ Koolstofdioxide, waterstof, stikstof, waterdamp, ammonia, methaan 

• Eerste zuurstof producerende bacteriën, 3.8 miljard jaar geleden:  

o ciano bacteriën,  

o ontstaan door water en gunstige temperatuur op aarde 

• Veel zuurstof in atmosfeer: 2 miljard jaar geleden, ozonlaag.  

o Beschermt tegen UV-straling en  

o complexere levensvormen 

• Vijf lagen atmosfeer:  

o troposfeer (leven),  
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o stratosfeer (ozongas), 

o mesosfeer (verbrand meteorieten),  

o thermosfeer (1% gassen),  

o exosfeer (dampkring wordt ruimte) 

EN/OF 

Voorbeeldaantekeningen voor de ‘grondbeginselen van de rechtsstaat’ video (tot 5.30min) 
o Doel van de rechtsstaat: veilige leefomgeving; in vrijheid; gelijke rechten 

o 3 grondbeginselen/uitgangspunten: machtenscheiding/grondrechten/legaliteitsbeginsel 

o Machtenscheiding: 18e eeuw; Montesquieu. Trias Politica = macht van de overheid verdeeld 

over drie onafhankelijke machten: 1. Wetgevende macht: bedenken en goedkeuren van 

wetten door 1e-2e kamer en de regering. 2. Uitvoerende macht: wetten uitvoeren, regering 

en ministers zijn er voor verantwoordelijk. 3. Rechterlijke macht: bewaakt dat wetten niet 

worden overtreden. Rechters. De verschillende machten moeten gescheiden zijn. Lid van 

uitvoerende macht kan geen lid van de rechterlijke macht zijn. Uitzondering: de regering 

maakt deel uit van zowel de wetgevende als  de uitvoerende macht. Toch is er een 

check&balances systeem: de drie machten controleren elkaar. 

o Grondrechten: vastgelegd in de Grondwet (1848; Thorbecke). Macht van koning naar 

ministers. Staan de spelregels in, is basis van de rechtsstaat; bescherming van de burgers 

tegen machtsmisbruik overheid. Overheid moet zich ook aan de spelregels houden. 

Grondrechten van de burgers. Klassieke grondrechten: maken dat overheid bepaalde dingen 

niet mag doen. Bijv. Artikel 1: gelijke rechten, beschermt de burgers. Sociale grondrechten 

(in Grondwet, 1983): regelt dat overheid zich moet inspannen/ zorgpplicht. Bijvoorbeeld 

werkgelegenheid bevorderen.  

 

• Gebruik bij de bespreking van de evaluatie-stap uit het 6-stappen model het voorbeeld van 

iemand die een nieuwe sport aanleert. Het eerste doel is om de basisregels te leren die 

nodig zijn om mee te kunnen doen. Op het moment dat een speler meer weet en 

comfortabeler wordt, ontstaat er ruimte om de onderhavige taak te evalueren en aan te 

passen zodat de speler een voordeel ten opzicht van zijn tegenspeler.  

 

• Vraag de deelnemer, tijdens de bespreking van het blijven focussen en de aandacht bij een 

taak houden, welke strategieën hij of zij gebruikt om aandachtig te zijn. Dit biedt de kans 

terug te komen op taakconcentratie strategieën die eerder in de training behandeld zijn. 

 

• Open ‘Angry Birds’ op een iPad en vraag de deelnemer of hij of zij weet hoe het spel 

gespeeld wordt. Zo niet, leg kort het doel van het spel uit en neem vervolgens wat tijd om 

een strategie te bedenken. Laat een paar levels spelen en maak duidelijk dat dit spel een 

voorbeeld is van het feit dat je overzicht nodig hebt voordat je dingen gaat doen.   

 

• Optioneel: speel ‘The World of Goo’ op de iPad en demonstreer hiermee dat het spel 

cognitieve flexibiliteit toetst. 

 

• Overweeg bij het doen van de planning oefening om het doel van de deelnemer als 

voorbeeld te gebruiken en schrijf mogelijke oplossingen op een stuk papier (wat later in de 

trainingsmap gestopt moet worden). Laat de deelnemer vervolgens zelf één van zijn of haar 

andere doelen kiezen om thuis zelf aan te werken.  
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Trainersoverwegingen voor Sessie 12: 
 

• Het is belangrijk om de deelnemers te helpen een plan te maken voor hoe ze in de toekomst 

met cognitieve problemen om kunnen gaan. Gemiddelde plannen bevatten het terugkijken 

naar strategieën die in deze training geleerd zijn, vrienden en familie om steun vragen en 

hulp zoeken bij dienstverleners. 

 

• Als je brochures hebt van lokale hulpbronnen, geef die dan aan de deelnemers gedurende 

deze laatste sessie. Vertel deelnemers ook over doorverwijzingsmogelijkheden in de 

omgeving.  

 

• Geef één voor één een overzicht van de vier hoofdgebieden die zijn behandeld voor 

vaardigheidsontwikkeling (Prospectief Geheugen, Aandacht, Verbaal leren/Geheugen en 

Cognitieve Flexibiliteit). Vraag bij de conclusie van elk gebied aan de deelnemer om 1 of 2 

strategieën uit dit gebied te kiezen om zich de komende maand op te richten, en schrijf deze 

op in de daarvoor bestemde ruimte. 

 

• Check nog een laatste keer de leerdoelen. Schrijf de strategieën op die ze op dit moment 

gebruiken en schrijf ook de strategieën uit de voorgaande pagina’s op die ze hopen te gaan 

gebruiken. 

 

• Begin een gesprek naar aanleiding van de reacties van deelnemers en help ze om problemen 

op te lossen rondom de barrières en obstakels die ze voor zich zien rondom het behalen van 

hun doelen (als ze dat niet al gedaan hebben). Maak een foto van deze pagina nadat hij 

ingevuld is. 

 

• Feliciteer de deelnemer met het bijwonen van en meedoen aan deze training. Geef aan waar 

je grote vooruitgang hebt gezien. Geef ze hun ‘Certificaat van Deelname’ en leg ze de 

volgende stappen van het onderzoek uit. 
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BIJLAGEN 
 

Aanbevolen Apps om op de tablet/laptop te zetten: 
Sessie App Prijs 

3 Todoist gratis 

5 Mystery Manor gratis 

5 Find Differences HD gratis 

9 Google Calendar gratis 

10 Evernote gratis 

11 Angry Birds $2.99 

11 World of Goo $4.99 

 

Te gebruiken YouTube video’s: 
Sessie Video Lengte URL 

6 Lingo  45 sec https://youtu.be/uKvgh5Xm1vw  

6 Ik hou van Holland (2.35-5.12) 
 

157 sec 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=XptHy-msv5w 

6 Pauw en Witteman 95 sec https://youtu.be/ExnFlyt-rzU  

8 De 7 succesfactoren van het 
presenteren** 

4.47 min 
min 

https://www.youtube.com/watch
?v=apK5iwusKY4 
Let op: gebruik alleen de audio; 
laat de video niet zien! 

8 (hw) Mediteren voor beginners** 3.15 min https://youtu.be/sBrWdK-qgQo  

8 (hw) Dit is belangrijk bij visualiseren** 5 min https://youtu.be/UCveaH8hkYA  

9 Hoe houd ik mijn hoofd rustig in 
tijden van stress** 

6 min https://youtu.be/0q4fHVmVxsY  

10 (hw) Werken met Evernote**  6.20 min https://youtu.be/5vN1l2PSoN0  

11 Het ontstaan van de Aarde** 9 min https://youtu.be/PaPKpOOe35Y  

11 PRN Grondbeginselen van de 
rechtsstaat** 

Tot 5.30 
min 
 

https://www.youtube.com/watch
?v=DoLMeRBNduI 
 

**Voorbeeld aantekeningen voor deze video’s staan in de trainersoverwegingen bij elke sessie. 

Woorden voor de Sorteerkaarten (Module 1 en 5) 
Makkelijke set 
Fiets, Draak, Toekomst, Indigo, Citroen, Meesterwerk, Opera, Bestudeer, Verzadigen, Terminal, 

Paraplu, Controleer 

Moeilijkere set 

Abstract, Accent, Aanleiding, Aanvullen, Aggregaat, Alkoof, Allergisch, Adres, Applaus, Argument, 

Aristocraat, Afstemmen 

 

Ik ga op reis- oefening, mogelijke woorden voor trainer 
Bal, Drop, Fopspeen, Hoed, Jas, Laarzen 

https://youtu.be/uKvgh5Xm1vw
https://www.youtube.com/watch?v=XptHy-msv5w
https://www.youtube.com/watch?v=XptHy-msv5w
https://youtu.be/ExnFlyt-rzU
https://www.youtube.com/watch?v=apK5iwusKY4
https://www.youtube.com/watch?v=apK5iwusKY4
https://youtu.be/sBrWdK-qgQo
https://youtu.be/UCveaH8hkYA
https://youtu.be/0q4fHVmVxsY
https://youtu.be/5vN1l2PSoN0
https://youtu.be/PaPKpOOe35Y
https://www.youtube.com/watch?v=DoLMeRBNduI
https://www.youtube.com/watch?v=DoLMeRBNduI
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Maandag 
 

Dinsdag Woensdag 
Bel Sjoerd over vrijdag 
Maak huiswerk 

Donderdag 
Apotheek: Seroquel, 
shampoo 

Vrijdag 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 

   Psychiater (bijw Seroquel,  

   Hoofdpijn, overgeven)  

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 

Groepsbijeenkomst   Inv. en inl. form.   

   sportvereniging  

13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 

  13.30 pianoles   

     

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 

  16.30 prof. Draaisma   

     

17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

     

     

18.00 18.00 18.00 Chris eten, Zuiderdiep 
59 

18.00 18.00 Studiegroep (in 
studiecentrum) 
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Cognitieve Testmatrix 
Cognitieve Domein Academische Implicatie Aanpassing/hulpmiddelen/Vaardigheid 

Ontwikkeling 

Verwerkingssnelheid Aantekeningen maken, reageren in de les, 
examens doen 

Iemand die aantekeningen maakt, de 
aantekeningen van een andere student, extra tijd 
voor opdrachten, opname van de les, dicteer 
software 
 

Aandacht / Oplettendheid Aantekeningen maken, luisteren naar lessen, 
timemanagement, begrijpend lezen, 
voorbereiding voor lessen, studeren 

Neem lessen op, beste zitplaatsen, 
overeengekomen pauzes, gesegmenteerde 
examens/opdrachten, vrijwillige assistent, 
elektronische teksten, dicteer/voorlees software 
 

Werkgeheugen Studeren voor examens, organisatie, verslagen 
schrijven, examens doen 

Meer toetsen, andere toets indeling/vorm, 
veelvuldig herhalen, flitskaarten, agenda’s en to-
do lijsten gebruiken 
 

Verbaal Leren Aantekeningen maken van lessen, participeren in 
lessen, studiegroepen 

Opnameapparatuur, andere toets indeling/vorm, 
mondelinge examens, adaptieve technologie, 
opsplitsen/categoriseren, 
acroniemen/rijmen/visualisatie 
 

Visueel Leren Integreren van geschreven informatie 
(PowerPoint, symbolen), instructies (lessen 
vinden), onthouden waar je je dingen bewaart 
 

Opname, hardop lezen, flitskaarten, herhaling, 
extra tijd voor toetsen 
 

Redeneren / Probleem Oplossen Lesopdrachten, creatieve expressie, toetsen 
maken (multiple choice) 

Assistentie bij cursus selectie, registratie, 
financiële hulp, bijles, brainstormen 
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