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Trajectgroep, Saenstroom OPDC 

 

Plannen, organiseren en leren; hoe pak ik dat aan? 
Lessen over de basis van het plannen, organiseren en leren in alle klassen op Saenstroom 

OPDC 

De ontwikkeling van het brein  
Kunnen we van leerlingen op de middelbare school verwachten dat zij zelfstandig hun 

schoolspullen organiseren en hun huiswerk plannen? Of dat zij kunnen inschatten hoe veel tijd 

er nodig is om een taak uit te voeren? 

Het antwoord op deze vragen is “nee”. Dat kunnen we niet. Uit diverse onderzoeken naar de 

ontwikkeling van de hersenen is gebleken dat het deel van de hersenen dat we gebruiken om 

te plannen en te organiseren, de prefrontale cortex, nog lang niet uitontwikkeld is op de leeftijd 

die leerlingen op de middelbare school hebben. Sterker nog, dit deel van de hersenen is nog 

zeker tot het 25ste levensjaar in ontwikkeling.  

Als de hersenen van leerlingen in deze leeftijd nog niet volledig ontwikkeld zijn, welke 

vaardigheden kunnen zij dan aanleren om het overzicht over hun werk te behouden en tot leren 

te komen? 

De ontwikkeling van de hersenen is niet te versnellen, maar gelukkig bestaan er veel trucjes 

en hulpmiddelen die we kunnen gebruiken bij het plannen! In twee basislessen over plannen, 

organiseren en leren, krijgen alle leerlingen op Saenstroom OPDC dit schooljaar informatie 

over de werking van het geheugen en tips om hun schoolspullen te organiseren, oefenen zij 

met het plannen van huiswerk en toetsen, krijgen zij tips om zich te concentreren en zichzelf 

te motiveren om aan het werk te gaan en tot slot leren zij een aantal leuke en effectieve 

manieren aan om te leren voor een toets. De eerste reacties van leerlingen en docenten zijn 

positief! 

 

Het geheugen 
Om effectief te kunnen leren, is het belangrijk dat je weet hoe je geheugen werkt. Zoals je vast 

wel eens hebt gehoord, bestaat je geheugen uit je korte termijn geheugen en je lange termijn 

geheugen. Het korte termijn geheugen (ook wel werkgeheugen) slaat informatie maar kort op. 

Het is belangrijk dat informatie die je over een paar dagen nodig hebt op een toets in je lange 

termijn geheugen terecht komt. Hier wordt het, zoals de naam al verraadt, langer opgeslagen. 

Maar hoe zorg je ervoor dat alles dat je op dat proefwerk moet weten hier terecht komt? 

Je kunt ongeveer 20 minuten achter elkaar leren. De leerstof wordt opgeslagen in jouw korte 

termijn geheugen, maar na 20 minuten heb je een korte pauze van 5 minuten nodig om de 

informatie goed te verwerken. Zorg dat je tijdens deze pauze even beweegt. Loop bijvoorbeeld 

naar de keuken voor een glas water of doe wat oefeningen. Je hersenen slaan in deze tijd op wat 

je net hebt geleerd en raken goed doorbloed. Hierna kun je je beter concentreren op de leerstof 

en kun je weer nieuwe dingen opnemen in je geheugen. 
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De Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus (1850 – 1909) deed veel 

onderzoek naar het geheugen van mensen. Hij ontdekte dat je, wanneer je 

leert, in eerste instantie informatie onthoudt, maar dat je een dag later zo’n 

65% van wat je geleerd hebt vergeten bent. Zonde van je tijd! Gelukkig 

ontdekte hij ook een manier om informatie beter te onthouden: door kortere 

leermomenten in te plannen en door herhaling. Hoe vaker je stof herhaalt, 

hoe kleiner het percentage wordt dat je vergeet. 

Wanneer je leert, worden in je hersenen verbindingen aangemaakt 

gemaakt tussen hersencellen. Deze verbindingen kun je 

vergelijken met zandpaden waarover je naar de informatie kunt 

reizen. Als je na een leersessie niets met deze informatie doet, 

vergeet je dit weer en wordt het zandpad uitgevaagd. Herhaal je 

deze stof vaker en op verschillende manieren, dan gebruik je het 

zandweggetje tussen de hersencellen vaker en wordt dit een beter 

begaanbare weg, een soort snelweg. Hierdoor kom je sneller en met 

minder nadenken bij de informatie in je hersenen. Snelwegen 

verdwijnen minder snel dan zandpaden: je onthoudt nu veel meer. 

 

Organiseren 
Als we praten over organiseren, hebben we het over de middelen die nodig zijn om een bepaald 

doel te behalen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gebruiksvoorwerpen (pen of boek), een werkplek 

of kennis. Door te organiseren heb je de middelen bij je op het moment dat je deze nodig hebt. 

Zo heb je voor het maken van je toets de kennis vergaard en zorg je dat je tijdens het maken 

van een toets een pen bij je hebt. Goede organisatie scheelt tijd en stress. 

Een aantal tips voor goede organisatie: 

• Zorg dat je je schoolspullen op orde hebt: boeken gekaft, etui ingepakt, schoolspullen 

op een vaste plek in huis of je kamer, tas ingepakt voor je naar school gaat; 

• Een opgeruimde werkplek geeft rust; 

• Zorg dat je van tevoren weet waar je naartoe moet; 

• Zorg dat je voor een toets alle kennis bezit. 
 

 

Plannen 
We staan er niet bij stil, maar eigenlijk plannen we de hele dag door. Zo plan je wanneer je ’s 

ochtends opstaat, wanneer je jezelf aankleedt, wanneer je naar school gaat, etc. Door te plannen, 

krijgen we dingen gedaan. Een belangrijke factor bij plannen is tijd. 

Plannen zorgt er niet alleen voor dat je iets gaat doen, maar ook dat je hierover nadenkt. Je 

denkt na over de doelen die je wil bereiken, wanneer je dat wil bereiken en hoe je dat gaat 

bereiken. Daarnaast bepaal je welke middelen je nodig hebt om dit doel te bereiken en wie jou 

bij het werken aan je doel zou kunnen helpen. 

Op school worden huiswerk en toetsen opgegeven. Om voldoendes te halen voor de toetsen, is 

het belangrijk om je huiswerk en leermomenten voor toetsen efficiënt te plannen. Hierbij 

kunnen een aantal stappen worden doorlopen. 
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1. Weet wanneer je tijd hebt om aan huiswerk en leerwerk te besteden. Houdt hierbij 

rekening met de momenten waarop je op school bent of waarop je bijvoorbeeld een 

sport uitoefent. 

2. Bekijk magister voor een hele week. Op deze manier zie je op tijd dat er een toets 

aankomt. 

3. Plan maakwerk in op de dag of dagen voordat het af moet zijn. 

4. Komt er een SO of een proefwerk aan? Volg de twee stappen: 

- Stap 1: 

Deel de leerstof op! Wanneer je meer kortere leermomenten inplant i.p.v. één lang 

leermoment, onthoudt je de stof veel beter. Tijdens een herhaalmoment kun je alle 

stof nog eens doornemen. 

- Stap 2: 

Plan voor een SO: 2 leermomenten + 1 herhaalmoment. 

Plan voor een Proefwerk: 2 of 3 leermomenten + 1 herhaalmoment. 

▪ Houd bij het inplannen van je leerwerk aan dat je 20 minuten gaat 

leren en dan 5 minuten pauze neemt. Afhankelijk van de 

hoeveelheid leerwerk, kun je na de korte pauze weer een blok van 20 

minuten inplannen. Zorg tijdens je pauze voor wat beweging, zodat 

je hersenen extra doorbloed raken, de informatie in je hersenen 

verwerkt wordt en je werkgeheugen geleegd wordt.  

Tip: Om je huiswerk en toetsen te kunnen plannen, kun je gebruik maken van een weekplanner. 

Ook kun je het leerwerk als persoonlijke afspraak in magister zetten op de dag dat je wilt leren. 

 

Concentratie 
Je concentreren op je werk kan soms best lastig zijn. De onderstaande tips kunnen hierbij 

helpen. 

• Zorg dat je goed slaapt en genoeg en gezond eet en drinkt. Dit helpt je om je te 

concentreren. 

• Zorg voor een goede studeeromgeving. Werk op een 

vaste plek, het liefst aan een bureau. Zorg voor frisse 

lucht in de ruimte en laat je niet afleiden door een 

telefoon of de tv. 

• Zorg ervoor dat je je schoolspullen georganiseerd hebt. 

Dit wil zeggen dat je alles kunt terugvinden en bij je in 

de buurt hebt als je dit nodig kunt hebben.   

• Wissel maakwerk en leerwerk af, zodat je scherp blijft. 

• Zet een timer op 20 minuten als je aan het werk gaat. 

Op deze manier hoef je niet bezig te zijn met de tijd tijdens het maken of leren van 

huiswerk. Als je je wekker gaat, heb je 5 minuten pauze. 

 

Motivatie 
Iedereen heeft wel eens minder zin om iets te doen. Toch moet er veel gedaan worden. Op de 

lastige momenten kun je jezelf de vraag stellen: wat motiveert jou om aan het werk te gaan? Is 
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dat omdat je een goed cijfer wil halen? Of omdat je later een bepaald beroep wil uitoefenen en 

daarvoor een diploma nodig hebt? Of kun je nog even naar buiten na het leren voor je 

proefwerk? Het helpt om te bedenken welk doel je op de korte of lange termijn wilt bereiken 

en wat je hiervoor moet doen. Ook voor het vergroten van motivatie zijn een aantal tips: 

 

• Het hebben van een vaste dagindeling: als je elke dag op dezelfde tijd op staat of elke 

dag na schooltijd tijd voor je huiswerk inruimt, worden dit gewoontes die minder moeite 

kosten. 

• Je kunt een ander vragen om je aan te moedigen om te gaan leren als je merkt dat dit 

je helpt om te beginnen met leren. Spreek bijvoorbeeld met je ouders of met 

een vriend/vriendin af dat ze je helpen herinneren aan je planning. 

• Beloon jezelf na het leren. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je naar buiten 

gaat of een aflevering van die leuke serie op Netflix mag kijken als je klaar 

bent met leren. 

• Schakel hulp in van een docent of je ouders/verzorgers wanneer je iets niet weet. 

 

Manieren om te leren 
Tekst enkel doorlezen is helaas niet de meest effectieve manier om te leren. Toch wordt deze 

methode vaak gebruikt. Jammer, want er zijn zo veel leukere en effectievere manieren om te 

leren! 

• Gebruik de afdekmethode of de stoplichtmethode voor het leren van woorden, zinnen 

en begrippen. Bij de afdekmethode dek je met een vel papier de ene rij woorden of 

beschrijvingen af, waarna je jezelf overhoort. Met de stoplichtmethode kun je met de 

kleuren groen, oranje en rood aangeven welke woorden, zinnen of begrippen je al goed 

kent, welke woorden je nog lastig vindt en welke woorden je nog niet weet. Op deze 

manier heb je snel een duidelijk beeld van de woorden waar je nog meer aandacht aan 

moet besteden. 

    

• Je kunt de leerstof hardop voorlezen voor jezelf of voor een ander. Of vertel je ouders 

of een vriend/vriendin over hetgeen dat je hebt geleerd en check hierna in je boek of je 

verhaal volledig was of dat je bepaalde onderwerpen nog moet herhalen. Vind je het  

lastig om alleen te leren? Leer dan samen en laat je overhoren. 
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• Door iets met informatie te doen of de 

informatie visueel te maken, onthoud je de stof 

beter! Maak bijvoorbeeld een samenvatting 

van de informatie door uit elke alinea de 

belangrijkste informatie op te schrijven. Of 

maak per paragraaf een mindmap waarop je de 

belangrijkste informatie noteert en verbanden 

legt met pijlen. Stel jezelf bij het maken van een 

samenvatting of mindmap de 5W-en-H vragen: 

wat, wie, waar, wanneer, waarom, hoe? 

 

• Maak een spiekbriefje (maar gebruik ‘m niet…). 

Hierdoor oefen je met het zoeken naar de meest 

belangrijke onderwerpen in de tekst, omdat je niet 

alles op een klein briefje kunt schrijven. Daarbij ga 

je op zoek naar de dingen die je lastiger vindt om te 

onthouden. Als je op deze manier oefent voor de 

toets, heb je je briefje niet eens nodig op de toets, 

omdat de stof al in je hoofd zit. 

Gouden tip: Gebruik je briefje trouwens echt niet om een 

1 voor je toets te voorkomen. 

 

• Herhalen, herhalen. Dit is eigenlijk een van de belangrijkste tips om te leren. Zoals 

dokter Ebbinghaus ontdekte, wordt het percentage informatie dat wordt opgeslagen in 

je lange termijn geheugen veel hoger wanneer je dezelfde stof meerdere keren leert. 

 

Conclusie 
Ondanks het feit dat uit onderzoek is gebleken dat het deel van de hersenen van leerlingen op 

de middelbare school dat je gebruikt bij het plannen en organiseren nog niet volledig is 

ontwikkeld, kunnen deze leerlingen veel vaardigheden aanleren en trucs toepassen om hun 

schoolwerk toch te organiseren en te plannen en aan het werk te kunnen gaan. De leerlingen op 

Saenstroom OPDC worden momenteel in twee basislessen vaardigheden aangeleerd en tips 

aangereikt om te kunnen plannen, organiseren, concentratie en motivatie te verbeteren en om 

toetsstof te leren. De eerste reacties van leerlingen en docenten zijn positief. Na de lessen zal 

een uitgebreide evaluatie volgen om te bepalen in welke vorm de lessen ook komend schooljaar 

gegeven kunnen worden.  


