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DEADLINE
Het examen is een harde deadline.
Plan achteruit en tel terug van op de dag
dat je een examen hebt.



HOEVEEL DAGEN SCHAT IK NODIG TE HEBBEN OM DIT TE KENNEN?
Begin op tijd met het voorbereiden van je vakken.
Dat geeft je overzicht, zelfvertrouwen en rust.
Bouw je aantal studeeruren op naar de examens toe.
Anders ben je al uitgeput wanneer de examens beginnen.



MIJN STUDEERSNELHEID
Als je weet hoe snel je een vak studeert,
kun je beter inschatten hoeveel tijd je nodig hebt.
Schrijf bij de eerste twee onderdelen hoeveel tijd
je nodig had om dit te blokken. Bereken dan
hoeveel tijd je gemiddeld per pagina nodig hebt.
Dat is je studeersnelheid.
Tip: Je studeertijd kun je gemakkelijk bijhouden
via apps als toggl.
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HEB IK ALLES WAT IK NODIG HEB?
Heb je alle cursussen, nota’s, slides, oplossingen, hulpmiddelen
(rekenmachine, formularium …)?
Verzamel alles wat je nodig hebt voor het begin van de blok.
Zo kun je je tijdens de blok volledig concentreren op de leerstof.

PEP-TALK
Welke gedachte motiveert jou om dit vak te studeren?
Schrijf het hier!

ONDERDELEN
Wat zijn de onderdelen, hoofdstukken, taken … van dit vak?

PAGINA’S
Hoeveel pagina’s moet je blokken?

VOORBEREIDEN, MEMORISEREN EN MEZELF TESTEN
Noteer hoe lang je gestudeerd hebt over de eerste onderdelen.
Daarmee kun je je gemiddelde studeersnelheid berekenen.
Je kunt hier ook aanduiden waarmee je al klaar bent of
hoeveel tijd je denkt nodig te hebben voor dit onderdeel.
Op pagina 8 lees je meer over de stappen van een goede
studeerstrategie.
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IK KEN HET
Alles in je hoofd?
Vink het af!
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