
Algemeen

1e keer

Voor het gebruik van het planningsinstrument geldt onderstaande handleiding

Het planningsinstrument kan op drie manieren gebruikt worden, zie onder.

Vakken
Als instrument bij het plannen van huiswerk voor één of meerdere vakken

Pak voor het einde van de les dit boekje erbij of gebruik een los blad van het planningsinstrument

Pak voor het einde van de les dit boekje erbij of gebruik een los blad van het planningsinstrument

Vul de onderdelen <Naam>, <datum>, en <vak> 

Schrijf zelf het huiswerk op en zorg ervoor dat je dit opschrijft in kolom 1

Heb je meerdere verschillende huiswerkopdrachten gebruik dan voor iedere opdracht een nieuwe 

rij
Vul daarna alle onderdelen onder de kolommen PLAN en DO in

Schrijf in je agenda (indien je die hebt) op wanneer je het huiswerk gaat doen

De volgende les

Pak dit boekje aan het begin van de les erbij en vul alle onderdelen in van de kolommen CHECK en ACT

Schrijf bij CHECK ja of nee

Schrijf bij ACT welke tips nuttig zijn voor de volgende keer en waarom iets niet gelukt is als het 

niet af is
Ga verder met de les

Vul daarna alle onderdelen onder de kolommen PLAN en DO in

Projecten
Als instrument bij het plannen van projectopdrachten over meerdere weken

Schrijf zelf het huiswerk op en zorg ervoor dat je dit opschrijft in kolom 1

Heb je meerdere verschillende huiswerkopdrachten gebruik dan voor iedere opdracht een nieuwe 

rij

Schrijf in je agenda (indien je die hebt) op wanneer je het huiswerk gaat doen

1e keer

Open je mail en open de digitale versie van het planningsinstrument en sla dit op je eigen pc op

Plan met je projectgroep welke projectopdrachten gereed moeten zijn voor de volgende week

Heb je meerdere verschillende projectopdrachten op gebruik dan voor iedere opdracht of 

deelopdracht een nieuwe rij

Vul daarna alle onderdelen onder de kolommen PLAN en DO in

Studie-uren

Schrijf in je agenda (indien je die hebt) op wanneer je het huiswerk gaat doen

De volgende les of de volgende week

Open de digitale versie van het planningsinstrument

Schrijf bij CHECK ja of nee

Neem op een volgend tabblad die opdrachten over die niet af zijn en vul alle onderdelen in van de kolommen 

PLAN en DO in

Open het tabblad waarin je de vorige keer alle projectopdrachten hebt opgeschreven en vul alle onderdelen in 

van de kolommen CHECK en ACT

Schrijf bij ACT welke tips nuttig zijn voor de volgende keer en waarom iets niet gelukt is als het 

niet af is

Op deze manier voorkom je dat opdrachten die niet af zijn niet afgemaakt worden

Plan met je projectgroep welke projectopdrachten gereed moeten zijn voor de volgende week

Geef je meerdere verschillende projectopdrachten op gebruik dan voor iedere opdracht of 

deelopdracht een nieuwe rij

Vul daarna alle onderdelen onder de kolommen PLAN en DO in

Schrijf in je agenda (indien je die hebt) op wanneer je het huiswerk gaat doen

Als instrument bij het plannen op de korte termijn, bij voorkeur een dagdeel van3- 4 aaneengeschakelde lesuren

Bepaal in 10 minuten zelf welke activiteit of activiteiten je wilt gaan doen

Wil je meerdere activiteiten toen, gebruik dan per activiteit 1 rij

Vul daarna alle onderdelen onder de kolommen PLAN en DO in

Geef dit boekje aan je begeleidende docent ter controle, je krijgt het aan het einde van de studie-uren weer terug

Haal 10 minuten voor het einde van de studie-uren dit boekje weer op

Pak dit boekje aan het begin van de les erbij en vul alle onderdelen in van de kolommen CHECK en ACT

Schrijf bij CHECK ja of nee

Schrijf bij ACT welke tips nuttig zijn voor de volgende keer en waarom iets niet gelukt is als het 

niet af is



Naam

Datum

Instructie Schrijf in maximaal 10 minuten je Plan uit Vak

Laat dit controleren door je leercoach

Ga aan de slag

Schrijf in maximaal 10 minuten je Act uit

Check

Wat ga ik doen? Wat heb ik daarbij 

nodig?

Wie heb ik 

nodig?

Wanneer moet 

het klaar zijn?

Wanneer doe 

ik het?

Aan de slag? Heb ik mijn 

doel 

bereikt?

Zo ja, waarom lukte het? Zo nee, hoe komt dat? En wat 

moet ik de volgende keer 

anders doen?

Vul hieronder in welke 

opdrachten of taken je gaat 

uitvoeren:

Welke spullen heb ik 

nodig? Aantekeningen, 

boeken, websites?

Benoem alle 

mensen die je 

nodig hebt.

Noem een datum 

en tijdstip.

Noem een datum 

en tijdstip.

Laat je plan 

controleren door 

je leercoach.

Ja of nee? Schrijf de goede dingen uit en 

geef tips voor de volgende 

keer.

Schrijf uit wat er mis gegaan is en 

hoe je dat de volgende keer kunt 

voorkomen.
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Naam

Datum
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Laat dit controleren door je leercoach

Ga aan de slag

Schrijf in maximaal 10 minuten je Act uit

Check
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nodig?

Wanneer moet 
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Wanneer doe 
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Aan de slag? Heb ik mijn 

doel 

bereikt?

Zo ja, waarom lukte het? Zo nee, hoe komt dat? En wat 

moet ik de volgende keer 

anders doen?

Vul hieronder in welke 

opdrachten of taken je gaat 

uitvoeren:

Welke spullen heb ik 

nodig? Aantekeningen, 

boeken, websites?

Benoem alle 

mensen die je 

nodig hebt.

Noem een datum 

en tijdstip.

Noem een datum 

en tijdstip.

Laat je plan 

controleren door 

je leercoach.

Ja of nee? Schrijf de goede dingen uit en 

geef tips voor de volgende 

keer.

Schrijf uit wat er mis gegaan is en 

hoe je dat de volgende keer kunt 

voorkomen.
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Algemeen

Laat cursisten het planningsinstrument erbij pakken en laat ze de kolommen CHECK en ACT invullen

Controleer steekproefsgewijs dat cursisten niet te kort antworden

Laat ze uitschrijven waarom het wel of niet gelukt is en laat ze tips noemen

Neem alle boekjes weer in zodat je ze de volgende keer weer kunt uitdelen

Sluit de les af

Laat cursisten het ingevulde planningsinstrument openen en laat ze de kolommen CHECK en ACT invullen

Controleer steekproefsgewijs dat cursisten niet te kort antworden

Laat ze uitschrijven waarom het wel of niet gelukt is en laat ze tips noemen

Laat cursisten op een nieuw tabblad die opdrachten overnemen die niet af zijn en laat ze PLAN en DO invullen

Sluit de les af

Laat cursisten het werkblad kopieren in hetzelfde bestand. Op deze manier kunnen zij iedere week een 

nieuwe planning maken

Plan met de cursisten welke projectopdrachten gereed moeten zijn voor de volgende week

Geef je meerdere verschillende projectopdrachten op gebruik dan voor iedere opdracht of 

deelopdracht een nieuwe rij

Laat ze ter plekke alle kolommen van PLAN en DO invullen

De volgende les

Als instrument bij het plannen van projectopdrachten over meerdere weken

Het is raadzaam het planningsinstrument van te voren naar alle cursisten te mailen zodat zij deze digitaal 

kunnen invullen

Neem alle bladen in en laat de cursisten aan het werk gaan

Deel 10 minuten voor het einde van de studiemiddag de bladen weer uit

Plan met de cursisten welke projectopdrachten gereed moeten zijn voor de volgende week

Geef je meerdere verschillende projectopdrachten op gebruik dan voor iedere opdracht of 

deelopdracht een nieuwe rij

Laat ze ter plekke alle kolommen van PLAN en DO invullen

Sluit de les af

Studie-uren
Als instrument bij het plannen op de korte termijn, bij voorkeur een dagdeel van 4 aaneengeschakelde lesuren

Wil je het instrument meerdere weken achter elkaar gebruiken dan is het raadzaam om via de repro een 

ingebonden boekje te laten maken waarin net zoveel tabbladen zitten als dat er studiedagdelen zijn. Op deze 

manier kun je per studiedagdeel 1 blad gebruiken.

Laat de cursisten in 10 minuten zelf bepalen welke activiteit en activiteiten ze willen gaan doen

Wil een cursist meerdere activiteiten toen, gebruik dan per activiteit 1 rij

Laat ze ter plekken alle kolommen van PLAN en DO invullen

Op deze manier voorkom je dat opdrachten die niet af zijn niet afgemaakt worden

Laat cursisten vanuit de mail het excel-bestand openen en opslaan op hun eigen pc

1e keer

Geef je meerdere verschillende huiswerkopdrachten op gebruik dan voor iedere opdracht een nieuwe rij

Laat cursisten <Naam>, <datum>, en <vak> invullen

Schrijf zelf het huiswerk op het bord en zorg ervoor dat cursisten dat per onderdeel opschrijven in kolom 1

Geef je meerdere verschillende huiswerkopdrachten op gebruik dan voor iedere opdracht een nieuwe rij

Laat ze ter plekke alle kolommen van PLAN en DO invullen

Sluit de les af

De volgende les

Laat cursisten het planningsinstrument erbij pakken en laat ze de kolommen CHECK en ACT invullen

Controleer steekproefsgewijs dat cursisten niet te kort antworden

Laat ze uitschrijven waarom het wel of niet gelukt is en laat ze tips noemen

Stop 10 minuten voor het einde van de les

Schrijf zelf het huiswerk op het bord en zorg ervoor dat cursisten dat per onderdeel opschrijven in kolom 1

Laat ze ter plekke alle kolommen van PLAN en DO invullen

Sluit de les af

Projecten

Deel het instrument in papieren versie uit 15 minuten voor het einde van de les

Het planningsinstrument kan op drie manieren gebruikt worden, zie onder.

Voor het gebruik van het planningsinstrument geldt onderstaande handleiding

Als instrument bij het plannen van huiswerk voor één of meerdere vakken

Wil je het instrument voor meerdere vakken gebruiken dan is het raadzaam om via de repro een ingebonden 

boekje te laten maken waarin net zoveel bladen zitten als er verschillende vakken op het rooster staan. Op 

deze manier kun je voor ieder vak één blad gebruiken gedurende een gehele lesperiode

1e keer

Vakken


