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Hoe werkt Makers?

Zelf weet je het beste hoe je leert en wat je interessant vindt. Daarom kies jij bij Makers wanneer je een onderwerp
behandelt en hoe je dat doet. Hier zie je hoe dat werkt.
stap

1
Oriënteer

Bedenk aan welke thema’s je wilt gaan werken en noteer deze in het thema-overzicht. Daarna kun je
aan de slag. Maak altijd eerst de opdracht uit de basisfase voor je aan het bijbehorende thema uit de
profielfase start.
In de eerste pagina’s van ieder thema staat informatie over het onderwerp. Daarna kies je hoe je aan
het onderwerp gaat werken door een verwerkingsmogelijkheid te kiezen. Hoe groter de opdracht,
hoe meer punten je ervoor krijgt.
Welke verwerking vind je het leukste of het interessantste?
Met welke verwerking daag je jezelf uit en verleg je jouw grenzen?

stap

2
Plan

stap

3

Als je je keuze hebt gemaakt voor een verwerkingsmogelijkheid, maak je een planning. Daarin vertel
je wanneer je met de opdracht klaar wilt zijn en hoe je eraan gaat werken.
Wanneer ben je echt trots op je uitvoering?
Welke afspraken maak je met anderen?

Voer daarna je plan uit en vraag tussentijds feedback. Zo kom je bij het checken van de criteria niet
voor verrassingen te staan.

Doen

stap

4
Check en deel

stap

Evalueer

Wat kunnen anderen van je leren nu je deze ervaring hebt?
Zijn alle criteria behaald of moet je nog iets aanpassen?

Laat aan je begeleider zien dat je hebt voldaan aan de criteria, evalueer je
proces en bespreek je volgende stap. Heb je aan alle criteria voldaan? Dan
mag je de punten die je hebt verdiend opnemen in je ervaringslog. Daarin
kun je jouw groei per burgerschaps- of loopbaancompetentie zien.
Hoe had je meer plezier of leermomenten uit je opdracht kunnen halen?
Haal je je XP-doel dit jaar als je zo doorgaat?

10

Kijk hier voor extra uitleg
leslab.qrd.by/0-1

5

Plan uitgevoerd? Deel jouw opbrengst met andere studenten en check samen of je hebt voldaan aan
de criteria van dit thema. Zo niet, pas dan je plan aan en voer de aanpassingen uit. Herhaal dit tot je
aan alle criteria hebt voldaan.

Thema-overzicht
Houd overzicht
Bekijk waar je uit kunt kiezen en wat je al hebt gedaan. Zo houd je overzicht over je werk! Let daarbij op dat je eerst het
basisthema doet voor je aan het bijbehorende profielthema begint. De basisthema's staan links, de profielthema's rechts.
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Doelen halen

Je kunt een doel
SMART formuleren.

Waar je jouw aandacht op richt, daar ga je naartoe.
LS

Loopbaansturing

EC

Economisch

Je hebt twee SMART-doelen geformuleerd.
Je hebt gebruikgemaakt van positieve psychologie bij het formuleren van je doelen.
Je hebt toegelicht waarom je doel wel of niet is bereikt.

Probleemoplossend
denken

Doelen maken gelukkig

Waarom SMART werkt
Met een concreet plan is de kans wel 10 keer groter dat
je jouw doel haalt. Door SMART te gebruiken maak je
een duidelijke afspraak met jezelf. Dat maakt de kans dat
je je doel haalt het grootst.

Van doelen stellen word je gelukkig. Een gehaald doel
geeft je een succeservaring en dat is goed voor je
zelfvertrouwen. Een van de meest gebruikte manieren
om doelen te stellen is SMART.

SMART-doel: ‘Ik ga vier dinsdagen achter elkaar om 19.30 uur sporten.’
SMART staat voor: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.
Hulpvragen

S
M
A
R
T

Specifiek

Meetbaar

Acceptabel

Realistisch

Tijdgebonden

Waarom:

Wat ga je doen?
Wie of wat is erbij betrokken?
Waar gaat het gebeuren?
Waarom wil je het doel bereiken?

Focus op gedrag
Door te focussen op een actie of gedrag
weet je precies wát je gaat doen. Lekker
duidelijk.

Om hoeveel tijd / deelnemers /
vakken / keer / afstand gaat dit doel?

Meetbaar succes
Getallen maken je doel duidelijk. Vier
dinsdagen achter elkaar is heel helder.

Is het doel aantrekkelijk?
Zie ik het einddoel voor me?
Word ik hier enthousiast van?
Sta ik achter het nut?

Visualiseer het eindresultaat
Het eindpunt en het doel voor je zien
motiveert.

Is het doel haalbaar voor mij?
Past het in mijn tijd?

Wees realistisch, of juist niet!
‘Over een maand loop ik de marathon’ is
niet realistisch. ‘Over een maand loop ik
twee keer per week vijf kilometer’ is dat
wel.

Heeft het doel een duidelijke einddatum?
Weet ik op welk moment ik aan het doel
werk?

Weet wanneer je begint én klaar bent
Met een startdatum weet je precies
wanneer je begint en met een einddatum
weet je precies wanneer je klaar bent.
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Dikke tips: positieve psychologie helpt!
Zeg wat je wél wilt.
De kans bestaat dat je juist vaker te laat
komt als je zegt: ‘Ik wil niet meer te laat
komen’. Zeg liever: ‘Ik kom op tijd!’

Daag jezelf uit
Realistisch zijn is belangrijk, maar daag jezelf ook uit. Een doel dat je
uitdaagt je grenzen op te zoeken, motiveert veel meer om alles uit jezelf te
halen dan een doel dat makkelijk te halen is.

Zet bij onderstaande doelen of ze wel of niet SMART zijn. Leg uit waarom.

SMART

Niet SMART

Voor 1 april heb ik stageopdracht 1, 2 en 4 af en heb ik een afspraak gemaakt met
mijn begeleider om deze te bespreken.
Waarom:
Aan het eind van dit schooljaar ga ik over naar leerjaar 2.
Waarom:
Vanaf nu plan ik niet meer op het laatste moment een gesprek met mijn begeleider.
Waarom:

Maak de doelen SMART
Ik wil dagverslagen maken op mijn stage.

Ik kom nooit meer te laat op stage.

Feedback vragen.

Thema’s die ook gaan over
doelen halen:

Inspiratie:
leslab.qrd.by/6-1

Bekijk het filmpje:
jouw SMART-doel in 3 minuten.
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Stagevoorbereiding

13

Persoonlijk ontwikkelplan

28

Reflecteren
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Uitdagingen

Terugblik

1 uur

LS

Maak voor jezelf twee SMART-doelen voor de komende onderwijsperiode en
vraag aan een (stage)begeleider feedback op je doelen. Bekijk samen
of je doel positief geformuleerd, concreet en uitdagend is. Kijk na afloop van
de periode terug op je doel en geef aan of je het gehaald hebt.

Routekaart

2 uur

3 uur

LS

Wat ga je doen om informatie te
vinden?

uur

Hoe presenteer je dat?

1 xp

3 xp

EC

2 xp

LS

5 xp

EC

3 xp

code 6b

code 6c

Maak een Kanban. Kijk na
10 weken hoe deze aanpak is
bevallen en verwerk je ervaring
in een presentatie waarin je
jouw voortgang presenteert.

LS

xp

EC

xp

code 6d

Bepaal je bewijsstuk samen
met je begeleider.

Paraaf begeleider

40

code 6a

Maak je droom inzichtelijk
door middel van een routekaart
waarin jij je droom en de
stappen ernaartoe laat zien.

Maak een Kanban met de vlakken: to do, doing en done. Zet in het vak ‘to do’
taken die je de komende 10 weken wilt halen. Denk aan LOB/burgerschapopdrachten, maar ook aan taken in projectgroepen en doelen op stage. Zodra
je aan een taak begint zet je deze in het vak ‘doing’. Als de taak af is mag deze
in het vak ‘done’.

Eigen plan

EC

Verwerk je doel en terugblik
in een reflectieverslag.

Bespreek in een groep jullie dromen voor de toekomst. Zet een eerste stap
naar je toekomstdroom door een SMART-doel te formuleren waarmee je
werkt aan je droom.

To do, doing, done

2 xp

Professionele ontwikkeling
6

Plan
Code:

Begindatum:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat
van je opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot
of begeleider. Welke tip heb je gekregen?

Doen!
Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.

Gekregen van:

Tussentijdse feedback:

Check en deel

Je hebt twee SMART-doelen geformuleerd.
Je hebt gebruikgemaakt van positieve psychologie bij het formuleren van je doelen.
Je hebt toegelicht waarom je doel wel of niet is bereikt.
Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie
Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)

41

Bewijsvoering
goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.

Professionele ontwikkeling
13

Persoonlijk ontwikkelplan

Je stelt vast waarin jij
jezelf wilt gaan ontwikkelen
en hoe je dat gaat doen.

Stippel die weg uit en zet je mijlpalen.
LS
EC

Je hebt geformuleerd waarin jij jezelf wilt ontwikkelen.

Loopbaansturing

Je hebt een plan gemaakt hoe jij jezelf wilt ontwikkelen.
Je kunt uitleggen waarom een leven lang leren belangrijk is.

Economisch
Zelfregulering

Als je gaat solliciteren wil je jezelf kunnen onderscheiden van anderen. Wanneer je dan die baan hebt, blijf je werken
aan je professionele ontwikkeling. Het houdt je scherp en je kunt jezelf blijven uitdagen. Een hulpmiddel daarbij is het
persoonlijk ontwikkelplan. Dit wordt bij veel bedrijven ingezet tijdens voortgangs- en functioneringsgesprekken.
Competenties
Jij hebt inmiddels al ervaring opgedaan. Wat moet een beroepskracht volgens jou goed kennen, kunnen en doen?
Kennis

Vaardigheden

Beroepshouding

Kerntaken
Iedere opleiding heeft kerntaken en werkprocessen. Samen vormen ze de basis van jouw opleiding en jouw beroep.
Bekijk de werkprocessen van jouw opleiding in het kwalificatiedossier of in je stageboek. In welke werkprocessen wil
je het komend jaar beter worden?
Werkproces

Geef een voorbeeld vanuit de praktijk

1.

2.
Tip: Vraag een collega of begeleider om je feedback te geven.

Focus
Er is nog genoeg te leren. Waar ligt jouw focus de komende periode? Omschrijf jouw ontwikkelpunten positief en
opbouwend.
1. Mijn focus voor de komende tijd is:

Dat laat ik zien door…

2. Op stage / in mijn werk wil ik me richten op….

Ik wil dat laten zien wanneer ik…

66
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Persoonlijk ontwikkelplan

Bekijk jouw kwalificatiedossier
leslab.qrd.by/13-1

Maak een plan voor je ontwikkeling in de komende tijd. Neem jouw
antwoorden uit de vorige pagina hierin mee of kies uit onderstaande
voorbeelden.

Doel

SMART

Wanneer

Benodigdheden

Wat wil je
bereiken?

Beschrijf met de
SMART-methode
hoe je jouw doel gaat
behalen.

Wanneer wil je
jouw doel gehaald
hebben?

Wie of wat heb je
nodig bij het behalen
van je doel?

Ik kan een hele
ochtend zelf taken
uitvoeren. Als ik tegen
problemen aanloop,
vraag ik een collega om
hulp.

Tot 9 januari overleg ik
elke ochtend met mijn
stagebegeleider welke
taken ik die ochtend
ga uitvoeren. De taken
evalueer ik aan het
eind van de dag met
mijn stagebegeleider.

Dit doel evalueer ik
15 januari tijdens mijn
stagegesprek.

Mijn stagebegeleider.

Ontwikkelpunt

Waar wil je
aan werken?

Voorbeeld

Initiatief tonen.

Ontwikkelpunten:

Thema’s die ook gaan over
persoonlijke ontwikkeling:

Inspiratie:
leslab.qrd.by/13-2

Bekijk het filmpje over
een leven lang ontwikkelen
in een veranderende
arbeidsmarkt.
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Doelen halen

14

Toekomst
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Reflecteren
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Uitdagingen
Bucketlist

1 uur

LS

Maak een lijst of collage van 10 dingen die je ooit nog wilt doen, leren of
kunnen. Maak daarna een persoonlijk ontwikkelplan waarin je leerdoelen voor
je studie én een doel uit je bucketlist opneemt.

Keukentafelgesprek

2 uur

Kwaliteit interview

3 uur

LS

Wat ga je doen om informatie te
vinden?

uur
Hoe presenteer je dat?

1 xp

3 xp

EC

2 xp

LS

4 xp

EC

3 xp

code 13b

code 13c

Presenteer je resultaat
van je interviews in een
PowerPoint.

LS

xp

EC

xp

code 13d

Bepaal je bewijsstuk
samen met je begeleider.

Paraaf begeleider
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code 13a

Maak naar aanleiding van
het gesprek een persoonlijk
ontwikkelplan en licht dit
toe in een gesprek met een
klasgenoot of docent.

Interview drie mensen over de kwaliteit van dienstverlening op je stage. Denk
aan een collega, klant, cliënt, leidinggevende of bezoeker. Maak daarna een
plan waarin je vertelt hoe de dienstverlening van jouw stage nog beter kan en
bedenk hoe jij hieraan gaat bijdragen.

Eigen plan

EC

Vertel hoe jij aan je
ontwikkelpunten gaat
werken in een persoonlijk
ontwikkelplan.

leslab.qrd.by/13-3

Voer een gesprek met een volwassene die je vertrouwt
over de keuzes die de volwassene heeft gemaakt en
keuzes die jij gaat maken in de toekomst. Bespreek
waar jij jezelf nog in wilt gaan ontwikkelen. Je kunt daar
eventueel de hulpvragen bij gebruiken.

2 xp

Professionele ontwikkeling
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Plan
Code

Begindatum:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat
van de opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot of
begeleider. Hebben zij tips?

Doen!
Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.

Gekregen van:

Tussentijdse feedback

Check en deel

Je hebt geformuleerd waarin jij jezelf wilt ontwikkelen.
Je hebt een plan gemaakt hoe jij jezelf wilt ontwikkelen.
Je kunt uitleggen waarom een leven lang leren belangrijk is.
Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie
Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)

69

Bewijsvoering
goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.

Persoonlijke ontwikkeling

74

75

Persoonlijke ontwikkeling

Mindset

19

Het leven van de mens is wat zijn gedachten ervan maken. (Marcus Aurelius)
LS

Loopbaansturing

VI

Vitaal

Je kunt het effect van mindset op
leer- en werkprestaties benoemen.

Je hebt onderzocht wat het verschil is tussen een fixed en growth mindset.
Je kunt vertellen wat het effect is van een growth mindset op jouw leren.
Je kunt jezelf tips geven om een growth mindset te stimuleren.

Creatief denken

Je mindset is de manier waarop je naar jezelf en situaties kijkt. Je mindset bepaalt de manier waarop je een doel of
probleem benadert. Er zijn twee mindsets: growth mindset en fixed mindset.
Fixed mindset

Growth mindset
Capaciteiten en talenten
ontwikkelen zich tijdens
je leven.

Je wordt geboren met
capaciteiten en talenten.
Als ik iets niet kan, ben ik er
slecht in.

Als ik iets niet kan, kan ik er
altijd beter in worden.
Om iets te bereiken, moet
je jezelf inspannen.

Om iets te bereiken heb je
talent nodig.

Wil leren van ervaringen.

Wil goede resultaten halen.

Je kunt leren van feedback
en tegenslag.

Je vermijdt feedback en
tegenslag.

Hoe we zijn, kunnen we
veranderen door nieuwe
ervaringen.

Hoe we zijn, staat voor een
groot deel vast.

Twee mensen leren een nieuwe vaardigheid, bijvoorbeeld koken, programmeren of snowboarden. De ene persoon heeft
een fixed mindset en denkt dat talent is aangeboren. De andere heeft een growth mindset en denkt dat je door te
oefenen altijd beter kunt worden.
Growth
mindset

Fixed
mindset

Welke persoon zal het meest oefenen om beter te worden in de taak?
Welke persoon geeft het eerste op?
Welke persoon zal na een jaar het beste presteren in de taak?
Welke persoon heeft de meeste lol in het leren of oefenen?
Haal meer uit jezelf door je bewust te zijn van je mindset
Onderzoekers verdeelden leerlingen in twee groepen. De ene groep kreeg les over mindsets, de andere niet. In de groep
die les kreeg over mindsets lieten drie keer zo veel leerlingen een stijging zien in inzet. Door bewust te zijn van je mindset
wordt je inzet dus beter.
92
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Iemand kan een growth mindset hebben tijdens het sporten, maar helemaal dichtslaan als hij zijn financiën moet
regelen. Wanneer heb jij een growth of fixed mindset? Geef een voorbeeld.

Growth mindset

Fixed mindset

Gevolg van deze mindset:

Gevolg van deze mindset:

Denk aan: plezier in de taak, stress, angst om te falen, zelfvertrouwen,

Denk aan: plezier in de taak, stress, angst om te falen, zelfvertrouwen,

willen doorzetten, willen opgeven, leren van fouten, fouten vermijden.

willen doorzetten, willen opgeven, leren van fouten, fouten vermijden.

Noem 2 dingen die dingen die je ooit nog wil leren of kunnen:

Hoeveel uur denk je dat het kost om dit te leren?
uur

uur

Leercurve:
Een nieuwe vaardigheid leren kost tijd. Daarom stellen we nieuwe dingen leren vaak uit. We
vergeten dan dat je in de eerste uren vaak al veel leert. Je kunt met 20 - 50 uur doelgericht
oefenen best al redelijk snowboarden of een lied op de gitaar spelen. Met een goed plan kun je
dus vaak in korte tijd veel meer leren dan je van tevoren denkt.

1-0

Stel: je hebt een moeilijke taak. Welke 3 tips helpen jou het beste uit jezelf te halen?
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Thema's die ook gaan over mindset:

Inspiratie: Wist je dat...
De Beatles voor hun doorbraak al zo'n 1200 optredens hadden gegeven?
Vaak denken we dat succesvolle mensen succesvol zijn door hun talent.
Uit onderzoek blijkt dat succesvolle mensen over het algemeen juist meer
en harder hebben geoefend.
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@ Leren

@ Aanpakken!

@Geluk
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Uitdagingen

Quotes

1 uur

2 uur

Daag jezelf uit

Onderzoek het begrip leerkuil

LS

3 uur

LS

Onderzoek het begrip ‘leerkuil’. Gebruik voor je onderzoek in ieder geval
3 (internet)bronnen en noem deze in je bronvermelding. Verwerk je
onderzoek in een informatiebijeenkomst waarin je aan de hand van een
voorbeeld de begrippen mindset, leerkuil en tips voor doorzetten uitlegt.

Eigen plan
Wat ga je doen om informatie te
vinden?

1 xp

3 xp

VI

2 xp

5 xp

VI

3 xp

LS

xp

VI

xp

code 19b

code 19c

code 19d

Bepaal je bewijsstuk samen
met je begeleider.

Paraaf begeleider
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code 19a

Verwerk je onderzoek in een
informatiebijeenkomst over
de leerkuil.

uur

Hoe presenteer je dat?

VI

Verwerk je ervaring en
voortgang in een vlog.

leslab.qrd.by/19-2

Kies één van de uitdagingen uit de inspiratiepagina en
probeer deze te halen. Geef daarna antwoord op de vraag:
welke mindset helpt succesvol te worden?

2 xp

Maak met de informatie die je
hebt gevonden een mindset
poster waarin je 10 growth
mindset uitspraken opneemt.

leslab.qrd.by/19-1

Verzamel zo veel mogelijk informatie over het begrip
mindset door drie fragmenten over het begrip mindset te
kijken. Twee fragmenten uit box 1 en één fragment uit
box 2. Ga daarna op zoek naar growth mindset uitspraken.

LS

Persoonlijke ontwikkeling
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Plan
Begindatum:

Code:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat
van je opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot
of begeleider. Welke tip heb je gekregen?

Doen!
Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.
Tussentijdse feedback:

Gekregen van:

Check en deel

Je hebt onderzocht wat het verschil is tussen een fixed en growth mindset.
Je kunt vertellen wat het effect is van een growth mindset op jouw leren.
Je kunt jezelf tips geven om een growth mindset te stimuleren.
Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie
Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)
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Bewijsvoering
goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.

Persoonlijke ontwikkeling
21

Plannen

Je kunt een realistische planning
maken en jezelf eraan houden.

Een goed plan is het halve werk.
LS

Loopbaansturing

EC

Economisch

Je kunt vertellen hoe je prioriteiten stelt.
Je hebt onderzocht hoe je je planning kunt verbeteren.
Je hebt verschillende mogelijkheden van plannen onderzocht.

Probleemoplossend
denken

Met een planning houd je niet alleen je afspraken bij. Met een goede planning kun je ook veel tijd besparen en een beter
resultaat boeken. In dit thema worden de langetermijnplanning en de dagplanning behandeld.
Welke plantools gebruik jij?
Papieren agenda

Dagschema

Jaarplannen

To-dolijst

Projectplanning

Planningsapps

Online agenda

Weekrooster

Kalender

Planbord

Formulieren

Plan van aanpak

Waarmee plan jij het liefst? Leg uit waarom.

Opdracht: hoe lang duurt de taak
Lees de taken en schrijf erachter of deze je 5, 15, 30, 45 of 60 minuten kosten:
Taak

Tijd

Taak

Tijd

Taak

Kamer opruimen

Hoofdstuk lezen uit schoolboek

Mensen terugbellen

Was opvouwen

Afwasmachine inruimen

Mail schrijven

Schoolmail lezen

Koken

Leerstof herhalen

Huiswerk

Fitness of hardlopen

Afval buitenzetten

Tijd

60 minutes challenge:
Welke van de taken hierboven laat jij ook wel eens liggen? Bedenk welke (van bovenstaande) taken jij in 60 minuten zou
kunnen wegwerken:
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Kanban

4 x beter plannen!
Mogelijkheden genoeg als je beter wilt plannen! Wat
werkt verschilt per persoon en per doel.

Doel
Aan de
slag

Bullet journal
Doel

Aan de
slag

Een soort agenda waarin je al je grote en kleine
taken indeelt. Daarnaast is Bullet journaling
gewoon leuk! Er is veel ruimte voor eigen
invulling en creativiteit!
Zo kan je journal eruitzien. Internet staat vol
tips over het starten van jouw journal!

Het werk van een groep overzichtelijk maken
voor alle groepsleden.
1. Verdeel je bord in vier vlakken.
2. Zet boven de vlakken ‘Backlog’, ‘Doen’,
‘Bezig’ en ‘Klaar’.
3. Zet elk deel van je opdracht op een
nieuwe Post-It. Plak deze in ‘Backlog’.
4. De taken die gedaan kunnen worden,
plaats je in ‘Doen’. Degene die de taak
oppakt plaatst de taak in ‘Bezig’, om hem
naar ‘Klaar’ te schuiven als die af is.
5. Soms gebeuren taken na elkaar. Een
presentatie kan pas gemaakt worden als er
onderzoek is gedaan. De Post-It met
‘presentatie’ blijft dan net zo lang in
‘Backlog’ tot ‘onderzoek’ in ‘Klaar’ staat.

Langetermijnplanning
Doel
Aan de
slag

Dagplanning

Een onoverzichtelijke taak overzichtelijk
maken door hem op te delen.

Doel

1. Noteer wat je wilt doen.
2. Noteer de deadline.
3. Noteer hoeveel tijd je in het totaal nodig
hebt.
4. Deel je taak op in stukken van maximaal
60 minuten.
5. Plan deze stukken in in je agenda.

Aan de
slag

Belangrijk: zorg ervoor dat je ruim voor je
deadline klaar bent. Dan kun je nog uitlopen
als dat nodig mocht zijn.

Een volle dag overzichtelijk maken mét
genoeg ontspanning.
1. Noteer wat je wilt doen, inclusief leuke
dingen als sport en hobby’s.
2. Deel je taken in. Houd rekening met:
• De belangrijkste eerst.
• Afwisseling. Gaan sporten na Engels is
goed, Duits na Engels is te veel van
hetzelfde.
3. Plan elk uur pauzes.
4. Noteer hoeveel tijd je aan elke taak mag
besteden, max. 60 minuten aan één taak.

Thema’s die ook gaan over plannen:

Inspiratie:
leslab.qrd.by/21-1

Aan de slag met Kanban? Deze stappen kunnen je
helpen!
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3

Stagevoorbereiding

6

Doelen halen

13

Persoonlijk ontwikkelplan
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Uitdagingen

60 minutes challenge

1 uur

Planning voor elkaar

2 uur

LS

Interview een groepsgenoot over zijn of haar weekindeling en manier van
plannen. Maak met die informatie een planning en plansysteem waar die
student volgens jou iets aan heeft. Verwerk in je plan de ideeën uit dit thema
en presenteer je plan aan de student.

Tools

3 uur

LS

Hoe presenteer je dat?

1 xp

3 xp

EC

2 xp

5 xp

EC

3 xp

LS

xp

EC

xp

code 21b

code 21c

code 21d

Bepaal je bewijsstuk samen
met je begeleider.

Paraaf begeleider
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code 21a

Je eigen Kanban waarmee je
kunt laten zien hoe je de
komende maand hebt
ingepland.

leslab.qrd.by/21-3

Wat ga je doen om informatie te
vinden?

uur

EC

Een planning en plansysteem
dat jij hebt bedacht voor een
andere student.

Verdiep je in de Kanban of Bullet journal. Kijk filmpjes,
bezoek sites en maak je eigen Kanban of Bullet journal.

Eigen plan

2 xp

Je weekschema, een plan voor
je 60 minutes challenge en een
korte omschrijving van je
ervaringen.

leslab.qrd.by/21-2

Breng in kaart waar jij je tijd aan besteedt tijdens een
normale week door een weekschema te maken en de
vragen daarbij te beantwoorden. Plan ergens in de week
1 uur voor je 60 minutes challenge (zie twee pagina’s
terug) en benoem wat je in dat uur gaat doen.

LS
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Plan
Begindatum:

Code:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat
van je opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot
of begeleider. Welke tip heb je gekregen?

Doen!
Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.
Tussentijdse feedback:

Gekregen van:

Check en deel

Je kunt vertellen hoe je prioriteiten stelt.
Je hebt onderzocht hoe je je planning kunt verbeteren.
Je hebt verschillende mogelijkheden van plannen onderzocht.
Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie
Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)
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Bewijsvoering
goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.

Wereldbeeld en samenleving
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Gezond gedrag

Je kunt een plan maken
voor gedragsverandering.

Aan de slag met verandering.
LS

Loopbaansturing

VI

Vitaal

Je hebt jezelf een doel gesteld om gezonder te leven.
Je hebt nagedacht over hoe je jezelf kunt belonen voor gezond gedrag.
Je hebt onderzocht hoe je anderen kunt betrekken bij je plan.

Kritisch denken

Gedragsverandering
Om te weten wat je kunt veranderen moet je kritisch durven zijn. Veranderen begint bij het erkennen van een slechte
gewoonte. Vergoot je zelfvertrouwen door slechte gewoontes aan te pakken en te oefenen met gedragsverandering.
Wat past bij jou?
Shoppen

Roken

Hardlopen

Snacken

Sporten

Gamen

Genieten

Drinken

Geld sparen

Actief op zaterdag

Mopperen

Altijd op smartphone
Piekeren
Lang uitslapen

Stoppen met roken

Kritisch zijn op jezelf

Gezond eten

Afreageren

Bingewatchen
Trots zijn op jezelf

De stappen van gedragsverandering
Ieder mens heeft blinde vlekken. Soms zie je een minder goede eigenschap niet,
of je wilt het niet zien. Geen idee? Vraag het eens aan mensen die je vertouwt.

Erkenning

Welke eigenschappen van jezelf ben jij liever kwijt dan rijk? Het begint bij
erkennen. Noteer eens drie gewoontes, eigenschappen of gedragsuitingen die
je wilt aanpakken. Het is je eerste stap naar verandering.

Verkenning

Je weet wat je wilt veranderen? Denk dan na over wat en hoe je dat wilt doen.
Wat wil je bereiken en op welke termijn? Wie kunnen je helpen? Etc.

Actie

Voornemens zijn er om uit te voeren! Doe wat je met jezelf hebt afgesproken.
Valt het tegen? Dat is niet erg... erken dat en maak eventueel een ander plan.

Volhouden

Echt veranderen gaat niet binnen één dag. Er zijn dagen dat het makkelijk is,
andere dagen is het lastig en heb je misschien zelfs een terugval. Niet erg, maar
pak de draad wel weer op!
134

Terugval

Verandering

Ontkenning

Wereldbeeld en samenleving
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Plan maken
Stel een concreet doel en plan van tevoren een beloning voor wanneer je jouw doel gehaald hebt.
Verkenning
Kies voor jezelf
Een doel waarvoor jij zelf gemotiveerd bent, is veel
makkelijker te halen dan een doel dat moet van iemand
anders.

Kies één ding
Wil je gezonder eten én meer sporten? Focus je dan
op een van de twee.

Einddatum:

Begindatum:

Maak je doel
SMART

Omdat...

leslab.qrd.by/29-1

Doel:

Weet waarom!
Als je goed weet waarom je wilt
veranderen, is de verandering veel
gemakkelijker vol te houden.

Ik ben trots op mezelf als:
Actie

Doe het samen!
Stoppen met roken lukt véél vaker als je samen met
andere rokers stopt. Je kunt elkaar helpen als het
moeilijk wordt. Dat geldt voor elk doel.

Deel je voornemen
Vertel mensen van je doel. Dat maakt de kans dat je
je doel haalt veel groter!

Wie vertel je van je doel?

Met wie ga je jouw doel halen?

Wat brengt je in verleiding en wat doe je dan?
Voorbeeld: Als mijn broer chips eet, dan pak ik een
appel.

Bedenk een beloning
Hoe ga je jezelf belonen wanneer je jouw doel hebt
gehaald?

Als… (verleiding)
Dan… (hoe ga je met de verleiding om?)

Wanneer ik mijn doel heb behaald dan…

Betrouwbare informatie
leslab.qrd.by/29-2

Betrouwbare informatie over
voeding kun je vinden bij het
voedingscentrum.

Thema’s die ook gaan over
gezond gedrag:

135

6

Doelen halen

8

Gezond werken

19

Mindset

Wereldbeeld en samenleving
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Uitdagingen

Smart plan!

1 uur

LS

Je wilt iets veranderen of aanpakken, slim! Maak een plan voor
gedragsverandering en gebruik de SMART-methode. Check: is je plan
concreet genoeg? Laat anderen meelezen en schaaf je plan bij. Bedenk ook
wanneer je jezelf beloont en waarmee. Voer het plan uit. Evalueer na een
week en stel je plan eventueel bij.

‘Ik ga stoppen’ logboek

2 uur

LS

LS

Als jij het voor het zeggen zou hebben, wat zou je dan willen verbeteren
aan je stage? Beschijf je stage en geef advies. Wat kun je bedenken
waardoor mensen gelukkiger, gezonder en vitaler kunnen werken? En…
vergeet jezelf niet!

Wat ga je doen om informatie te
vinden?

3 xp

VI

2 xp

5 xp

VI

3 xp

LS

xp

VI

xp

code 29b

code 29c

code 29d

Bepaal je bewijsstuk
samen met je begeleider.

Paraaf begeleider
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code 29a

Maak kaartjes met advies
op maat voor anderen en
voor jezelf. Wanneer
mogen ze jou bellen?

uur
Hoe presenteer je dat?

1 xp

Houd een logboek bij met
je voornemen, je plan, en
je ervaringen tijdens het
uitvoeren.

3 uur

Eigen plan

VI

Jouw SMART-plan in een
tijdlijn. Hang het op de
muur of koelkast en betrek
anderen bij de uitvoering.

Stel je hebt een gewoonte of verslaving waar je écht vanaf wilt (bijv.
roken, te vaak smartphone checken, snacken, gamen, geld uitgeven).
Beschrijf waarom je wilt stoppen. Ga in overleg met een klasgenoot en
maak samen een plan voor gedragsverandering. Schrijf op wat jullie WEL
willen gaan doen. Bedenk hoe jullie jezelf gaan belonen.

Gezond op stage

2 xp

Wereldbeeld en samenleving
29

Plan
Code

Begindatum:

Einddatum:

Wanneer ben je trots op het eindresultaat
van de opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot of
begeleider. Hebben zij tips?

Doen!
Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.
Tussentijdse feedback

Gekregen van:

Check en deel

Je hebt jezelf een doel gesteld om gezonder te leven.
Je hebt nagedacht over hoe je jezelf kunt belonen voor gezond gedrag.
Je hebt onderzocht hoe je anderen kunt betrekken bij je plan.
Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie
Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)
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Bewijsvoering
goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.

Wereldbeeld en samenleving
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Financieel gezond

Je kunt vertellen hoe je
financieel gezond kunt leven.

Mo money, mo problems (Notorious B.I.G.).
WE

Werkexploratie

EC

Economisch

Je hebt in kaart gebracht hoe jouw financiële huishouding eruitziet.
Je kunt vertellen wie je kan helpen als je problemen hebt met betalingen of financiën.
Je kunt vertellen waar je op let voor een gezonde financiële huishouding.

Informatievaardigheden

Houd overzicht
Hoe meer verantwoordelijkheden, hoe complexer je financiële situatie. Zeker na je 18e komt geld anders binnen en gaat
het er anders uit. Kijk hoe jij jouw financiële situatie gezond kunt krijgen of houden.
Hoeveel geld heb jij nodig per maand om rond te komen?
Maak een overzicht van jouw inkomsten en uitgaven per maand.
Inkomsten

Euro
per maand

Beurs
Studielening

Euro
per maand

Uitgaven

Bijbaan

Schoolgeld
Boeken en studie
Verzekeringen

Zak- en kleedgeld

Eten en drinken

Zorgtoeslag
Huurtoeslag

Telefoon
Sport of hobby’s
Uitgaan
Tv/internet
Abonnementen
Huur, gas, licht
Bijdrage aan ouders
Sparen

Totaal:

Nu je dit op een rijtje ziet, valt
dit je mee of tegen?

Als je een maand krap zit, waar
zou je dan gemakkelijk op
kunnen besparen?

Als je niet kunt besparen, hoe
kun je dan je geldprobleem
oplossen?

Totaal:
Spaar

Een rijbewijs, vakantie of een buffer voor onvoorziene kosten. Het is altijd verstandig om wat geld apart te zetten.
Waar wil je voor sparen?

Hoeveel geld kun je per maand apart zetten?

Geldtip!
Bij je bank kun je automatisch
sparen. Daarmee voorkom je dat je
elke maand al je geld opmaakt!

158
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Vraag geld terug
• Loonheffingskorting
• Zorgtoeslag
• Huurtoeslag

leslab.qrd.by/35-1

Gemakkelijk extra geld? Vraag je belastingen terug of regel je toeslagen!
Veel mensen vergeten dit. Zonde, want het kan om honderden euro’s gaan!
Kijk op de site van de belastingdienst waar je recht op hebt.

Voorkom verrassingen
Soms krijg je te maken met extra kosten, maar niet alle extra kosten kun je zelf betalen. Ziektekosten zijn bijvoorbeeld
erg duur. Daarom is iedereen daar verplicht tegen verzekerd. Welke verzekeringen heb jij?
Ziektekosten

Aansprakelijkheid

Inboedel

Scooter

Aanvullend zorg

Reisverzekering

Overlijden

Diefstal

Brand

Aansprakelijkheidsverzekering
Veel scholen zetten in een stagecontract dat je verplicht bent om een aansprakelijkheidsverzekering te hebben als je op
stage gaat. Waarom is dat, denk je?

Voorkom schuld
37% van de jongeren op het mbo heeft schulden en 1 op de 4 heeft zelfs een betalingsachterstand (Nibud 2019). Dat
terwijl dit erg duur is vanwege de rente die je betaalt. Gemiddeld betaal je ongeveer 10% rente op rood staan. Dat
betekent dat je voor elke 100 euro eigenlijk 110 euro uitgeeft.
Sparen

Wat doe jij?

Lenen

Niet doen

Rood staan
Op bijna elke rekening
kun je rood staan,
maar dit kun je ook
blokkeren! Dit kan
veel geld schelen.

Nieuwe telefoon (let op: ‘gratis toestel’ is ook een lening)
Vakantie met vrienden
Rijbewijs
Nieuw vervoersmiddel (brommer, scooter, auto of fiets
Geldstress? Op de meeste scholen is er iemand die je hierbij kan helpen.

Thema’s die ook gaan over financieel
gezond:

Inspiratie: Benieuwd naar jouw financiële toekomst?
leslab.qrd.by/35-2

Op www.loonwijzer.nl kun je je
toekomstige salaris opzoeken.
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Gezond gedrag

34

Relaties en intimiteit

42

Miljoenennota
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Uitdagingen

(9

Kasboek

1 uur

�2xp �1xp

code@

Maak een analyse van je inkomsten en uitgaven van de

Maak een begroting met

afgelopen 3 maanden. Vertel hoeveel je uitgeeft aan de

daarin een realistische

belangrijkste kostenposten. Noem daarna minimaal 1

kostenverdeling voor de

spaardoel en bedenk hoeveel geld jij per maand zou

komende maand.

kunnen besparen.

(9

Financieel advies

2 uur

Maak een overzichtelijke begroting. Je klasgenoot moet

� 3xp �2xp

code@

� Jouw begroting. Daarnaast
� werk je verantwoord om zou

gemakkelijk kunnen zien welke inkomsten en welke
uitgaven je per maand hebt. Ga bij elkaar zitten.

gaan met drie onverwachte

Draai om beurten aan het rad van fortuin en bedenk

financiële situaties.

samen hoe je de gepresenteerde situatie om zou gaan.

(9

Jongeren en schulden

3 uur

� Sxp

(i)

3 xp

code@

Ervaar hoe schulden ontstaan op de NOS schuldbewust

Informeer leeftijdsgenoten

app. Interview daarna minimaal 1 professional die te maken

over schulden, de gevaren

heeft met jongeren en schulden. Denk aan een

ervan en mogelijke hulplijnen

zorgcoördinator. Onderzoek daarnaast welke organisaties

als je in financiële problemen

kunnen helpen. Vermeld bronnen en nuttige sites

zit. Dit kan met een folder

voor meer informatie.

of een filmpje.

(9

Eigen plan

Wat ga je doen om informatie te

Hoe presenteer je dat?

vinden?

uur

�

xp�

xp

Bepaal je bewijsstuk samen
met je begeleider.

Paraaf begeleider
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code§

Wereldbeeld en samenleving
35

Plan
Begindatum:

Code:

Einddatum:

Wanneer ben je tevreden met de uitwerking
van je opdracht?

Bespreek je plan met een groepsgenoot
of begeleider. Welke tip heb je gekregen?

Doen!
Voer je plan uit. Houd daarbij de criteria goed in de gaten.
Gekregen van:

Tussentijdse feedback:

Check en deel

Je hebt in kaart gebracht hoe jouw financiële huishouding eruitziet.
Je kunt vertellen wie je kan helpen als je problemen hebt met betalingen of financiën.
Je kunt vertellen waar je op let voor een gezonde financiële huishouding.
Leg uit waarom je tevreden bent over wat je hebt gedaan of waarom juist niet.

Evaluatie
Wat is je bewijsstuk?

Waar is je bewijsstuk te vinden?

Feedback die je op je bewijsstuk hebt gekregen (groepsgenoot, begeleider, collega etc.)

161

Bewijsvoering
goedgekeurd

voldaan

onvoldaan

Deel je opbrengst met een andere student en controleer samen of je hebt voldaan aan de criteria.

