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HOE MAAK IK EEN BLOKPLANNING? 

 

Om je examens optimaal te kunnen voorbereiden is het erg belangrijk dat je voor de aanvang van je 

blokperiode even stil staat bij hoe je deze periode zal aanpakken. Volg onderstaande stappen om 

een goede blokplanning te maken: 

 

a. Maak een overzicht van de volledige blokperiode. Hierin noteer je de start van de 

blokperiode en wanneer je welk examen hebt, alsook eventueel waar het examen 

plaatsvindt en welk soort examen het is (multiple choice, open vragen, mondeling …).  

b. Bepaal hoeveel tijd je voor elk examen denkt nodig te hebben. Bekijk hierbij hoeveel tijd er 

tussen de verschillende examens zit en hoe zwaar de examens zijn. Erg moeilijke vakken en 

vakken die elkaar snel opvolgen bereid je maar beter op voorhand al goed voor. 

c. Bepaal op welke dag je welk vak zal gaan studeren. Werk hierbij best in grote blokken (een 

aantal dagen na elkaar eenzelfde vak studeren i.p.v. onderdelen van verschillende vakken 

op eenzelfde dag studeren) en in logische eenheden (neem bv. een pauze na elk hoofdstuk 

dat je leerde i.p.v. na elke 15 pagina’s). 

d. Plan de momenten waarop je niet zal studeren in (bv. je ontspanningsmomenten zoals 

kerstavond en oudejaarsavond, je vaste activiteiten zoals je voetbaltraining …). 

 

Let ook op volgende aandachtspunten: 

 

- Voorzie voldoende reservetijd. Bouw marge in om te anticiperen op onverwachtse 

omstandigheden.  

- Zorg dat je opleidingsonderdelen tijdig blokklaar zijn zodat je nog vragen kan 

stellen bij onduidelijkheden, moeilijkheden of problemen. 

- Voorzie voldoende tijd voor herhaling. Een vak voor de eerste maal bekijken de dag 

voor het examen is geen goed idee! 

- Zorg voor voldoende afwisseling. Het zal je studieprestatie niet ten goede komen 

als je eerst alle makkelijke vakken blokt en alle moeilijke uitstelt tot op het einde. 

Wissel daarom zware en minder zware vakken af en begin met een paar zware 

vakken (aan het begin van de blok heb je immers nog minder last van eventuele 

vermoeidheid). 

- Stel jezelf concrete deadlines. Haal je deze deadlines niet? Geen probleem. Je 

voorzag immers reservetijd waarin je je schade kan inhalen. Ook kan je je planning 

gaandeweg je blokperiode wat aanpassen en afstemmen op jouw persoonlijk 

tempo.  

 


