
 
 

Zo’n toetsweek plannen is nog een hele puzzel…. 
 
Hoe maak jij een goede planning van je toetsweek? Zie je er tegenop? 
Blijkt achteraf elke keer dat je te laat begint met leren? 
Weet je precies wat je gaat doen aan voorbereiding? 
 
Laten we een toetsweek eens vergelijken met het maken van een puzzel. Het maken van een 
puzzel vraagt namelijk een vergelijkbaar stappenplan als het plannen van je toetsweek.  
Alle genoemde planners vind je uiteraard op http://www.time2control.nl/handig.html. 
 
Stap 1:  
PUZZEL: open de doos – TOETSWEEK: schrijf overzichtelijk onder elkaar welke toetsen je 
allemaal hebt tijdens je toetsweek. Is dat schrikken? Wat een chaos al die puzzelstukjes door 
elkaar. Ziet jouw toetsweek er ook zo uit? Naast de toetsen ook nog gewoon huiswerk en 
SO’s? Je weet nauwelijks waar je moet beginnen toch?  
 

Stap 2:  
PUZZEL: Zoek alle stukjes van de buitenrand en leg deze als eerste neer. Je hebt nu 
het kader helder voor ogen. Je weet precies hoe groot de puzzel gaat worden en je 
hebt dus overzicht. 
TOETSWEEK: vul de visuele weekindeling in en kijk waar je ruimte hebt om je toetsen 
voor te bereiden. Kijk hoeveel weken je nog hebt voor de toetsweek en bereken het 
totaal aantal beschikbare leerblokken (=leertijd) tot aan je toetsweek. Houd rekening 
met je gewone huiswerk! 
 

Stap 3: 
PUZZEL: kijk goed naar het voorbeeld en sorteer alle stukjes naar kleur of 
onderwerp (lucht, bomen, zee, e.d.).  
TOETSWEEK: houd bij hoe lang je over de verschillende vakken doet en vul voor 
elke toets een proefwerk-tentamenplanner in.  
Een ongesorteerde puzzel maken is veel lastiger dan dat je onderdeel voor 
onderdeel maakt. Zo werkt het ook met je toetsen. Kijk goed per toets wat je 
allemaal aan voorbereiding gaat doen. Als je naar de hele toetsweek tegelijk kijkt is 
het veel moeilijker om te zien met welk vak je het beste kunt beginnen. 
 

Stap 4:  
PUZZELen maar, werk onderdeel voor onderdeel uit. Als je eenmaal goed op gang bent krijg je een steeds beter beeld 
van het eindresultaat en wil je ermee verder gaan! 
TOETSWEEK: Download het huiswerkschema van Handig om te hebben en leg alle weken die je nog te gaan hebt tot 
en met de toetsweek neer. Zorg dat je alle vakken verspreid over de hele periode en per week zoveel mogelijk om de 
dag plant. Op deze manier heb je voldoende herhaalmomenten ingebouwd en sla je de geleerde stof op in je 
langetermijngeheugen.  

 
Wil je naast goed leren plannen ook graag meer en makkelijker leren in minder tijd? 
Meld je aan bij één van onze geregistreerde trainers voor de cursus  
“Snel leren = leuk leren” via http://www.time2control.nl/regio_overzicht.html,  
dan is je volgende toetsweek sowieso een stuk relaxter! 


