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De Check
Iedere module begint met ‘de check’.
Dit is een oefening om je na te laten
denken over wat je nu doet.

In deze module...

Waarom
dit boek?

SLIM
JEZELF ZIJN
Je kunt je eigen leven leiden

• Leggen we uit wat ‘slim jezelf
zijn’ voor ons betekent
• Vertellen we je waarom
‘experimenteren’ jou verder
kan helpen
• Laten we zien hoe de
modules zijn opgebouwd

Hoe vaak probeer jij nieuwe manieren van leren uit?
Zet een kruisje op de lijn.
Nooit

Heel vaak

Waar zou jij graag beter in willen worden?

Wat heb je nodig?
20 minuten
Pen

Naar welke module ben jij nieuwsgierig?
Hersenen
Onthouden
Plannen
Wilskracht
Concentreren

Hier staat wat je
nodig hebt tijdens
de module.

Slim teksten leren
Creativiteit
Motivatie
Samenwerken

Veel plezier met de
eerste module!
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SLIM JEZELF ZIJN

Met dit boek willen we je aanzetten om aan de slag te gaan met
‘slim jezelf zijn’. In deze module leggen we uit wat ‘slim jezelf zijn’
voor ons betekent.
SLIM LEREN KIEZEN

of je dan harder kunt rennen. Soms heeft datgene wat je probeert het
gewenste effect en soms kom je erachter dat het niet werkt. In beide
gevallen heb je dan weer iets geleerd over jezelf en dat is precies waar
dit boek over gaat. Dit boek helpt je om bewust te kiezen voor wat je
wilt uitproberen en er echt mee aan de slag te gaan zodat je ontdekt
wat er voor jou goed werkt.

Er is ontzettend veel bekend over hoe je slimmer en gemotiveerder
kunt leren. Wij willen jou kennis laten maken met de oneindige
hoeveelheid mogelijkheden die je hierin hebt. Dat kan over alles
gaan, zoals je huiswerk slimmer aanpakken, de perfecte taart bakken
of goed zorgen voor je gezondheid. Leren gaat namelijk over veel
meer dan wat je doet op school. Met dit boek willen we je helpen om
doelgericht te kiezen tussen alle mogelijkheden die je hebt zodat jij
kan leren op een manier die goed voor jou werkt.

JEZELF ONTWIKKELEN
Wanneer je gaat experimenteren ontdek je waar je energie van
krijgt, wat je stom vindt, wat je niet kunt laten, waar je keer op
keer weer intrapt en wat jij echt belangrijk vindt. We willen je
uitnodigen om keuzes te maken die helemaal passen bij wie jij bent
en je stimuleren om door te zetten tot je tevreden bent. Wanneer je
dat bereikt bepaal jij zelf: jij staat aan het roer van je eigen leven. Dat
betekent ook dat je jezelf niet altijd hoeft te blijven verbeteren. Het
is ook oké om even helemaal niets te doen. Dit boek doe je niet voor
je ouders, je docent, je vrienden of voor ons, maar helemaal voor
jezelf. Nadenken over wat je wilt en keuzes maken die daarbij passen
zodat je meer kan doen van datgene wat jij wilt doen. Dat noemen
wij ‘slim jezelf zijn’.

EXPERIMENTEREN
Bij ‘een experiment’ denken veel mensen aan een professor die kijkt
wat er gebeurt wanneer je twee vloeistoffen in een reageerbuisje met
elkaar mengt. Het doel van de professor is dan om erachter te komen
wat er gebeurt middels het experiment. Misschien gebeurt er niets,
maar misschien ontstaat er wel een lekker drankje. Een experiment
bedenken betekent dat je bewust kiest om iets op een bepaalde
manier te doen om te ontdekken hoe je dat vindt. Je kunt overal mee
experimenteren: van leren met muziek om je beter te concentreren
tot het eten van een banaan voor een hardloopwedstrijd om te kijken
10

EIGENAARSCHAP
Wanneer heb jij voor het laatst iets nieuws geprobeerd
en wat was dat?

Wij hebben ervaren dat er op school veel dingen zijn waar je geen
invloed op hebt. Je rooster staat grotendeels vast, je docenten kun
je niet zelf kiezen en als je je huiswerk niet maakt kleven daar
waarschijnlijk gevolgen aan. Hierdoor kan het voelen alsof je niet
zelf de touwtjes in handen hebt. Wij willen je helpen om de dingen
waar je niets aan kunt veranderen te accepteren en je aandacht
te richten op de dingen waar je wél invloed op hebt. Op school
betekent dit bijvoorbeeld dat je kunt gaan experimenteren met
leren om het leren leuker, slimmer en makkelijker te maken, zodat
je sneller klaar kunt zijn met de vakken die je wat minder leuk
vindt. Zo word jij de baas over jouw ervaring op school. Dat gevoel
noemen we eigenaarschap.

Op de lijnen heb je de ruimte
om iets in te vullen!

EXPERIMENTEREN MET LEREN
Wanneer je veel experimenteert word je beter in het experimenteren
zelf. Je wordt beter in nieuwe dingen proberen, ontdekt wanneer
het makkelijker wordt om een experiment ook echt uit te voeren en
leert om de geleerde lessen toe te passen in jouw leven. Wanneer
je gaat experimenteren met leren is het resultaat dat je iets leert
over hoe leren voor jou werkt. Zo kan het zijn dat je ontdekt dat
leren met muziek je afleidt, je sneller leest wanneer je de tekst met
je vinger volgt, je makkelijker aan je huiswerk begint wanneer je je
boeken van tevoren klaar legt, of je meer motivatie hebt wanneer je
een duidelijk doel voor jezelf opstelt. Deze kennis over jezelf maakt
je beter in ‘leren’ en dat is iets wat wij iedereen gunnen. Je hebt
ontelbaar mogelijkheden in de wereld om iets te gaan leren. Open
staan voor die mogelijkheden en ontdekken hoe leren voor jou werkt
zorgt ervoor dat je meer kan doen van datgene wat jij wilt doen.
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1. De Check

Tijdens de check denk je na over
wat je nu doet. Daarin is geen
goed of fout. Dit kan kan een testje
zijn of één of meerdere vragen.
Dit levert je een startpunt op van
waaruit je kunt werken.

HOE DIT BOEK WERKT

Wij hebben twaalf jaar lang kennis over leren verzameld en in
dit boek praktisch gemaakt zodat jij slimmer en gemotiveerder
kunt leren. Hoe het boek werkt en uit welke onderdelen het bestaat
leggen we je graag uit.

MODULES

VIER STAPPEN

Dit is jouw boek. Een boek dat je vast kunt houden, waar je aan kunt
ruiken, waar je in kunt tekenen en in kan schrijven. Je kunt er gelijk
mee aan de slag en hoeft er niet in één keer doorheen te werken. Het
boek is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken die we modules
noemen. Alle modules gaan over dingen die wij gemist hebben op
school zodat jij waardevolle kennis en inzichten opdoet om op een
slimmere manier om te gaan met je schoolwerk. Je hoeft de modules
niet op volgorde te doorlopen: bedenk waar jij nieuwsgierig naar
bent en begin daar.

Elke module bestaat uit vier stappen: de check, het ervaren, mijn
experiment en de terugblik. Deze stappen helpen om de inhoud van de
module toe te passen in jouw leven. Eerst kijk je naar hoe je iets nu
doet, vervolgens ervaar je hoe de voorgestelde tips en theorieën voor
jou werken, daarna bedenk je een experiment voor jezelf en tot slot
reflecteer je hierop. Door deze stappen vaak te doorlopen leer je hoe
jij eigenaarschap kan nemen over jouw leren én leven.
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4. De Terugblik

Bij de terugblik reflecteer je op jouw
experiment en bedenk je wat je
hiervan hebt geleerd. Ook hier is geen
goed of fout. Zelfs als je je experiment
niet hebt uitgevoerd is het waardevol
om na te denken over hoe dat kwam.
Na deze stap is de cirkel rond. Je hebt
gekeken hoe je iets deed, ervaren
hoe het anders kan, een experiment
gemaakt dat je al dan niet hebt
uitgevoerd en nagedacht over wat je
hiervan hebt geleerd. Nu ben je klaar
voor je volgende experiment!

De vier stappen van
experimenteren

3. Mijn Experiment

Mijn experiment gaat over het
bedenken wat je precies wilt gaan
doen met de nieuwe kennis en
ervaringen uit de module. Je maakt
een plan voor jezelf zodat je de
inhoud uit de module toe kunt passen
in jouw eigen leven. Zo wordt datgene
wat je mee wilt nemen uit de module
helemaal van jou.
13

2. Het Ervaren

Het ervaren bestaat uit zowel theorie
als oefeningen om je ervaring op te
laten doen met wetenschappelijke
kennis over een bepaald onderwerp.
Zo kun je ontdekken wat er allemaal
mogelijk is en dat is vaak meer dan
je denkt.

Hoe pas ik dit toe?
De inhoud uit de module toepassen
op jouw leerwerk is de volgende stap.
Wij hebben een aantal voorbeelden
voor je bedacht. Succes!
Wees bewust
Vind je een vak moeilijk?
Kies je dan of je de volgende
les gezelligheid wilt opzoeken
door achterin de klas te gaan
zitten, of juist beter wilt
opletten door voorin te gaan
zitten. Beide zijn natuurlijk
helemaal oké, maar
kies bewust!

In elke module staan
twee pagina’s die jou helpen
met het bedenken van
een experiment.

Zenuwpees
Ben je zenuwachtig
voor je cijfer na het
maken van een moeilijke
toets? Realiseer je dat
je druk maken nu niets
zal veranderen aan het
resultaat. Leg het naast je
neer, wacht rustig af en
wie weet valt het mee!
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Hoe pas ik dit toe?
Zelf doen
Je kunt meer dan je denkt. Pak een blaadje
en schrijf drie antwoorden op de vraag
‘wat kan ik nu doen om slimmer te leren?’ op.
Kies er vervolgens één en ga dat doen!
De keuze is reuze
Kies wat je graag wilt
leren en ga er dan voor!
Experimenteren met leren
leert je dat je écht helemaal
zelf kan kiezen voor waar je
graag beter in wil worden.
Kiezen voor niet-kiezen
Kiezen om iets niet te doen is
ook een keuze. Zo kun je ervoor
kiezen om bijvoorbeeld iets juist
niet meer te doen, omdat je het
niet meer leuk vindt of er geen tijd
meer aan wilt besteden. Zo creëer
je weer ruimte om andere dingen
juist wel weer te doen.

Hulptroepen
Kom je er echt even niet uit met
je wiskunde huiswerk? Je hoeft
niet bij de pakken neer te gaan
zitten. Stuur eens een appje naar
die ene klasgenoot die altijd
zonder moeite een tien lijkt te
halen en vraag eens om hulp.
14
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Wat kan ik
nu doen om
slimmer te
leren?

Experimenteer en leer
Voor alles wat je wilt leren kun je
experimenten bedenken. Probeer eens
een experiment te bedenken voor je
sport of andere hobby, en ervaar dat je
ook daar beter in kan worden!

Mijn experiment

De terugblik

Op deze pagina zie je een voorbeeld van een ingevuld ‘mijn experiment’.
In de volgende modules is het jouw beurt!

Op deze pagina zie je een voorbeeld van een ingevulde ‘terugblik’.
In de volgende modules is het jouw beurt!

Wat vond jij interessant uit deze module?

Checklist voor een succesvol experiment:
Ik weet wat ik ga doen
Ik weet wanneer ik het ga doen
Ik weet wat de eerste stap is

Ik vond het interessant om te leren over hoe
muziek je concentratie kan beïnvloeden. Ik kan
me namelijk vaak niet zo goed concentreren,
maar hou wel heel erg van muziek.

Kun je de checklist helemaal afkruisen?
Dan is de kans dat je het ook
echt gaat doen het grootst!
In hoeverre …
… heb je zin om dit experiment uit te voeren?
Heel weinig
Heel veel

Wat wordt jouw experiment?

Ik ga maandagavond tijdens het leren voor
mijn geschiedenistoets (hoofdstuk 2 tot
en met 4) pianomuziek van ‘Ludovico Einaudi’
opzetten om te kijken of ik me daar
beter door kan concentreren.

… denk je dat het gaat lukken om het ook echt te doen?
Helemaal niet
Helemaal wel

16

1. Hoe ging het uitvoeren van het experiment?

3. Wat kon er beter bij het experiment?

Goed! Ik heb gedaan wat ik wilde doen en
merkte dat ik mij beter kon concentreren
op mijn leerwerk. Rustige muziek maakte mij
zelf ook rustiger. Het leren werd ook een
stuk chiller omdat ik tegelijkertijd naar muziek
mocht luisteren.

Mijn zusje wilde de speaker ook gebruiken,
waardoor mijn muziek ineens uit ging en ik
afgeleid raakte. Uiteindelijk heb ik mijn
oordopjes in gedaan, wat ook wel prima
werkte. In de tweede pauze kreeg ik alleen een
appje van een vriendin om te gaan voetballen,
waardoor ik niet meer verder ben gaan leren.

2. Wat ging er goed bij het experiment?

4. Wat heb je geleerd van dit experiment?

Het lukte me om bijna een halfuur achter
elkaar met volle concentratie de teksten
voor geschiedenis te lezen zonder dat ik
daarbij werd afgeleid. Daarna hield ik pauze
en lukte het me zelfs om na de pauze nog
even door te gaan.

Dat muziek best goed werkt als ik me wil
concentreren, dat ik het beste oordopjes
kan gebruiken, dat het leren iets chiller
wordt met muziek en dat ik in de pauze
misschien niet direct naar mijn appjes moet
gaan kijken.

17

De check

Hoe denk jij over je hersenen en
intelligentie? Kies waar of niet waar.

In deze module...

Jouw mindset

HERSENEN

• Wordt uitgelegd wat er in je
hersenen gebeurt wanneer je
iets nieuws leert
• Laten we je ervaren wat een
mindset is
• Ontdek je hoe jouw mindset je
kan helpen om slimmer te leren

Wat heb je nodig?

Je houding heeft invloed op jouw ontwikkeling

45 minuten
Pen
Telefoon

Vragen

Niet waar

1. Ik kan slimmer en/of dommer worden
2.	Door te oefenen kan ik een
nieuw talent aanleren
3.	Ik ga moeilijke taken liever uit de weg
4.	Feedback helpt me om mijzelf te
verbeteren
5.	Mijn hersenen veranderen wanneer
ik iets nieuws leer
6.	Als ik ergens niet goed in ben kan ik
dat veranderen
7.	Door te oefenen kan ik overal beter
in worden

...en natuurlijk
je hersenen!
18

Waar

In de module ontdek je hoe
wij denken over deze vragen!
19

De check

In deze module...

Baas in
onthouden

ONTHOUDEN
Je kunt overal beter in worden

• Maak je kennis met de wondere
wereld van het geheugen
• Oefen je met slimme technieken
om je schoolwerk makkelijker
te onthouden
• Train je jouw geheugen om
rijtjes, feiten, begrippen en
definities sneller en beter te
onthouden
• Leer je hoe je van saaie
informatie iets leuks kunt
maken

Wat heb je nodig?

Scan de QR-code hiernaast om met
onze onthoudtest te ervaren wat jij
nu doet als je iets wilt onthouden.
Vul daarna de vraag in.
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Aantal goed:

Hoe heb je het onthouden van de woordparen aangepakt?

60 minuten
Pen
Stiften
Telefoon

30

En je fantasie!

Veel plezier!
31

De check
In deze module...

Beter leren
plannen

PLANNEN

• Ontdek je hoe je overzicht kunt
creëren in je agenda
• Denk je na over welke taken jij
belangrijk vindt
• Leer je hoe jij kunt bepalen wat
je als eerst moet doen
• Oefen je met doelen opdelen in
kleinere stappen

Wat heb je nodig?

Je moet niks maar als je iets wil,
dan moeten er dingen

Maak jij wel eens een planning?

JA / NEE

Waarom wel/waarom niet?

Als je een planning maakt, waar lijkt hij dan het meeste op?
Een verfrommeld blaadje met losse taken
Een met chirurgische precisie ingevulde bullet-journal

60 minuten

Een digitale planning (Google Agenda of andere tool)

Je agenda

Een overvolle papieren agenda

Gekleurde stiften

Een kamer vol met Post-it briefjes

Een moeder/vader/vriend/vriendin die me herinnert
Een met stift bekladde linkerhand
Een los A4’tje in je broekzak met een weekplanning erop
Een zorgvuldig uit je hoofd geleerde lijst met afspraken

Let's get started!
42
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De check
In deze module...

Aan
de slag!

WILS
KRACHT

Je kunt invloed uitoefenen op je eigen gedrag

Wat uit het onderstaande lijstje vind jij
soms lastig om te doen?

• Denk je na over hoe je slim
kunt omgaan met je wilskracht
• Maak je kennis met de
vier stappen waar een
gewoonte uit bestaat
• Leggen we je uit hoe je
gewoontes kunt aanleren
en afleren
• Laten we zien hoe je van
uitdagingen een spelletje
kunt maken

Op tijd beginnen met leren
Vroeg opstaan
Op tijd komen
Je telefoon wegleggen
Anders, namelijk

Je aan je planning houden
Sporten
Je kamer opgeruimd
houden

Bedenk twee redenen waarom je het lastig vindt om
dit te doen:
1.
2.
Wat is iets waarbij je helemaal geen moeite hebt om
het te gaan doen?

Wat heb je nodig?
60 minuten

Schrijf twee redenen op waarom dit je wel lukt om te doen:

Pen

1.

Telefoon

2.

Let's gooooo!
56
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De check

In deze module...

Volle focus!

CONCEN
TREREN

Kleine veranderingen kunnen
grote resultaten opleveren

Hoe goed kun jij je concentreren?

• Ga je op zoek naar de ideale
omstandigheden voor een
goede concentratie
• Maak je kennis met een techniek
om slimmer gebruik te maken
van je concentratie
• Ontdek je hoe jouw houding je
concentratie beïnvloedt
• Leer je over spanning en
ontspanning

Pak je huiswerk erbij en zet de timer van je telefoon op vijf
minuten. Ga aan de slag met je huiswerk en probeer je te
concentreren totdat de wekker gaat. Je mag zelf weten hoe
en waar je zit. Als je afgeleid raakt is dat niet erg. Probeer je
steeds weer opnieuw te concentreren. Beantwoord daarna de
onderstaande vragen. Succes!
Hoe goed kon jij je concentreren? (1 = slecht, 10 = goed)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

In wat voor omgeving zit je (denk aan: locatie, met of zonder
mensen, veel of weinig geluiden, enzovoort)?

Wat heb je nodig?
60 minuten
Pen

Wat hielp je bij het concentreren?

Telefoon
Wat leidde je af?

En een prettige omgeving!
74
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Daar gaan we!

WILSKRACHT

MIJN HERSENEN

MOTIVATIE

De check
Om slimmer teksten te kunnen lezen is
het belangrijk om eerst stil te staan bij
hoe jij nu leest!

In deze module...

Sneller je
boek uit!

SLIM TEKSTEN
LEREN
SLIM TEKSTEN
LEREN

ONTHOUDEN

Je kunt leren makkelijker maken

CREATIVITEIT

HOE NU VERDER

• Leggen we de vier stappen van
slim teksten leren uit
• Ontdek je hoe je je leestempo
kunt verhogen
• Maak je kennis met ver
CONCENTREREN
schillende manieren om een
tekst te leren

Lees de tekst op de volgende pagina één keer door.
Houd je leestijd bij met een timer en schrijf die hier op:
minuten
seconden. De tekst bestaat uit
368 woorden.
Hoe tevreden ben je over je leestempo?
(1 = helemaal niet, 10 = helemaal wel)
1

Wat heb je nodig?

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe heb jij het lezen aangepakt?

60 minuten
Pen
Stiften

Waar ging de tekst over?

OVER DIT BOEK

Telefoon

Let's gooooo!
92

93

De check
In deze module...

Creatief
leren

CREA
TIVITEIT

Je kunt je eigen mogelijkheden creëren

• Ontdek je de waarde van
creativiteit
• Doe je oefeningen om
creatiever te worden
• Denk je na over hoe je leren
leuker kunt maken
• Ontdek je dat fouten maken
waardevol is

Paperclip Challenge
Zet een timer op één minuut en bedenk zoveel mogelijk dingen
die je met een paperclip zou kunnen doen.
Bijvoorbeeld: papier samen houden. Succes!

Wat heb je nodig?
60 minuten
Telefoon
Pen

Hoeveel manieren heb jij bedacht?

Waarom vond je het makkelijk/lastig?

Gekkigheid

110

111

Let's get started!

De check

Op naar
jouw top!

Hoe goed ken jij jezelf?
Vul de onderstaande vragen in!

In deze module...

MOTIVATIE
Nadenken over jouw motivatie kan je helpen
om verder te komen

• Bedenk je wat jij leuk vindt
om te doen
• Ga je op zoek naar waar jij
goed in bent
• Ontdek je meer over wat je wilt
en belangrijk vindt
• Denk je na over je dromen

Ik weet wat ik later wil doen

JA / NEE

Ik weet waar ik goed in ben

JA / NEE

Ik ken mijn verbeterpunten

JA / NEE

Ik weet waar ik energie van krijg

JA / NEE

Ik weet waar ik trots op ben

JA / NEE

Ik weet wat ik leuk vind om te doen

JA / NEE

90 minuten

Ik weet wat ik belangrijk vind

JA / NEE

Pen

Ik weet waar ik over vijf jaar wil zijn

JA / NEE

Wat heb je nodig?

Stiften
Telefoon

Heb je veel ‘nee’ ingevuld? Geen zorgen! Deze module helpt je
om na te denken over jezelf, zodat jij beter weet hoe jij jezelf
kunt motiveren.

En jezelf!
Aan de slag!
130

131

De check
Zoek iemand om het spel hieronder
mee te spelen!

In deze module...

Slim
samenwerken

SAMEN
WERKEN

Je hebt invloed op je omgeving en
je omgeving op jou

• Ontdek je hoe verschillen
tussen mensen een voordeel
kunnen zijn
• Oefen je met win-win denken
• Ervaar je wat er gebeurt
wanneer je krachten bundelt
• Kun je oefenen met goed
samenwerken

Ronde

Wat heb je nodig?
60 minuten
Pen
Telefoon
Eventueel iemand om mee
samen te werken

162

Jullie verkopen snoep en verdienen hier allebei € 10 per ronde mee.
Je kunt de € 10 inkomsten van de ander pikken door reclame te maken.
Dit kost je € 5 per ronde. Als jullie dit allebei doen, dan verdienen jullie
slechts € 5 per speler in plaats van € 10. Schrijf per ronde op of je wel
of geen reclame maakt; deel tijdens het schrijven niet wat je opschrijft!
Hierna laat je tegelijkertijd je keuze zien. Noteer het nieuwe saldo in de
kolom hiernaast. Je speelt in totaal 5 rondes. Het startsaldo is € 10.

Speler Reclame
1
Saldo
Speler Reclame
2
Saldo

€ 10
€ 10

1

2

3

4

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

€
Ja / Nee
€

€

€

Ja / Nee
€

Ja / Nee

€
Ja / Nee

€

Vul de volgende vragen individueel in
- Wie heeft er het meeste verdiend?
- Hoeveel is er totaal verdiend?

163

Aan de slag!

€

De check
Wat is je het meeste bijgebleven uit dit boek?

Hoe nu
verder?

WAT NU?

In deze module...
• Staat een duidelijk overzicht van
alle inhoud uit dit boek
• Laten we je zien hoe je verder
kunt gaan met experimenteren
• Geven we je het zelfvertrouwen
om dat ook echt te gaan doen

Waar ben je nieuwsgierig naar geworden?

Wat heb je nodig?

Experimenteren kan met alles, overal en altijd.

20 minuten

En een goed
humeur!

Aan de slag!
176

177

Trots
Kernwoorden

Waar ben ik goed in?

Talenten
Goed gesprek

In de mindmap
hiernaast is het
hele boek handig
samengevat.
Check it out!

Vragenoefening

Wat zijn mijn dromen?

Snel
Automatisch
Moeiteloos
Langzaam
Kost moeite
Controleert

Wedstrijd

Systeem 2
Laat ze los
Wisselen
Omdenken
Ja, maar...
Ja, en...

Beperkende gedachten

Nieuwe ideeën

Vrij denken

7

Perspectieven

1. Voorbereiden

Chunken
Scannen

Vast ritme

Vergeetcurve

6

3. Actief herhalen

Herhaal vaak
Vertel het door
Stripverhaal
Spiekbriefje toets
Flashcards

2. Lezen

Aanwijzen

Actief
Overzicht
Lijnen

Passief
Doorlezen

9

Slim
teksten leren

3

Concentratiedip

Houding

Omgeving

Multitasken

Grappig
Sexy
Ruimte
Plekken
Route

Weekdoelen

Prioriteitenplanning
Ruimte maken

Raakt op
Spier
Trainen
Nudgen

Gewoontes

Maakt het leuk

Zet een timer
Begin

3. Doen

Korte pauze

4. Belonen

Maakt het makkelijk

Herhaal

Maakt het belonend

Lange pauze
Naam1234
N1a2m3n4

Omgeving

Maakt het duidelijk

2. Willen

Belangrijk
Dringend

Weekplanning

Kies een taak

Muziek

Bizar
Groot

To-do-lijst
2. Stel prioriteiten

3. Plan je taken in

5

Ruimte
Even bewegen

1. Bedenk wat je wilt
Plannen

concentreren

Bloed

Energie

Visualiseren

1. Opmerken

Pomodoro techniek

Zuurstof

2

4

Afleiding

Actief

Onthouden

wilskracht

Aandacht

Beelden

Test 2
Associëren

Geheugenpaleis

SLIM
JEZELF
ZIJN

4. Samenvatten

Test 1

Woordparen

Samenwerken

Mindmappen

Kleuren

Fixed mindset

8
MOTIVATIE

Growth mindset

Wat nu?

Je hebt invloed
Van binnenuit

Jungle
Veters strikken

Mindset

10

Win-win

Fouten maken

Grote lijnen

Hersenen

1

Van buitenaf

creativiteit
Is waardevol

Verbindingen
Veranderen

Afstemmen

2 manieren

Hoe pas ik dit toe?

Vruchtbare samenwerking

Vaardigheid

De check
Het ervaren
Mijn experiment
De terugblik

Modules

Wat is je doel?

Oefenen
Jouw
motivatiekaart

Systeem 1

Eigenaarschap
Experimenteren met leren

Vliegend samenwerken

Wat vind ik leuk?

Gratis tijd

0

Wijsheid van de groep

In de praktijk

Droombord

Bucketlist

Connecting the dots

SAMENVATTING

Kartrekkers

Wat vind ik belangrijk?

Rolmodellen

Slim jezelf zijn

Als-dan-plan
Jouw eigen spel
2-minutenchallenge
Maakt het makkelijk
Lange termijn
Korte termijn

Mijn notities

VEEL SUCCES!
Het is af! Althans, je hebt het boek
uit ;). Gelukkig is het een boek
dat je kunt bewaren. Het is jouw
inspiratiegids om aan de slag te
blijven met je ontwikkeling.
Dit is het startpunt voor heel veel
moois dat kan gaan komen.
Alle trainers van Remind wensen
je heel veel succes en plezier met
je verdere reis. Succes!

182

Hier heb je ruimte om van alles op
te schrijven of te tekenen!

Succes met
je ontdekkingsreis!
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Stay hungry,
Stay foolish
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