Hardnekkige problemen in de Primaire competenties

STUDIEVAARDIGHEDEN

Projectdefiniëring:
Wat wordt van mij verwacht?

Doelgerichtheid:
Wat wil ik daarmee?

Persoonlijk evenwicht:
Kan ik het bereiken?

Zelfmanagement:

Oplossingen zitten vaak in de Secundaire competenties

Hoe ga ik te werk?

Informatieverwerking:
Wat heb ik nodig?

Redeneren:
Hoe breng ik dingen bij
elkaar?

Sociale en
communicatieve
vaardigheden:
Wie heb ik nodig?

•In hoeverre weet je wat de opleiding en de vakken inhouden?
•Je kunt het geheel overzien en je weet wat er van jou verwacht wordt.
•Je kunt aangeven wat het belang is van de aangeboden vakken.
•Je hebt helder hoe de toets voor een vak/module eruit ziet.
•Je weet aan welke beoordelingscriteria je moet voldoen.

•In hoeverre weet je waarom je een bepaalde studieopdracht uitvoert?
•Je bent gemotiveerd en betrokken bij de opdracht.
•Je weet wat je graag wilt bereiken.
•Je persoonlijke leerdoelen zijn helder.
•Je bent in staat hierin keuzes te maken en focus aan te brengen.

•In hoeverre ben je overtuigd van je mogelijkheden om succesvol te zijn binnen je studie?
•Je hebt voldoende vertrouwen in jezelf dat je het niveau aankan.
•Je kunt goed omgaan met de spanning die (voor een toets) aanwezig kan zijn.
•Bij tegenslag ben je in staat om te zoeken naar alternatieven en vol te houden.

•In hoeverre ben je in staat om de werkzaamheden te initiëren, door te zetten en aan te
passen?
•Je bent in staat een planning te maken.
•Je kunt hierin prioriteiten stellen.
•Je kunt je aan de planning en gemaakte afspraken te houden.
•Bij onverwachte situaties ben je in staat je flexibel op te stellen en je planning aan te
passen.

•In hoeverre ben je in staat om de lesstof te begrijpen en de essentie hieruit te halen?
•Je kunt bij grote hoeveelheden informatie de rode draad vasthouden.
•Je kunt een beknopte samenvatting maken.
•Je kunt verbanden leggen en verwerken tot een resultaat.

•In hoeverre ben je in staat om het geleerde in eigen woorden weer te geven?
•Je bent zelfstandig in staat om verbanden te leggen.
•Je kunt stappen en consequenties logisch beredeneren.
•Je kunt hierbij voorbeelden, toepassingen en uitzonderingen benoemen.

•In hoeverre wissel jij informatie en vragen over de studie uit met anderen?
•Je bent in staat aan te geven als je iets niet begrijpt en om hierbij hulp te vragen.
•Je bent in staat om met anderen samen te werken om je doelen te bereiken.
•Je kunt ervaringen, wensen en belemmeringen met anderen delen.
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