
“ Failing to plan is planning to fail …”  
 
 
1. Introductie 
 
Studeren … Een nieuwe fase in het leven. Een fase die gekenmerkt wordt door een grote 
vrijheid. Het schoolse systeem van de middelbare school maakt plaats voor een systeem, 
waarin men zelf een weg moet zoeken en zelf de verantwoordelijkheid op moet brengen om 
te studeren. Meestal verandert ook de woon- en leefomgeving, men gaat op kamers. Men 
komt in aanraking met andere studenten tijdens de aanwezigheid op de universiteit (colleges, 
instructies) en natuurlijk in het sociale leven (sportverenigingen, studentenverenigingen).  
 
In de praktijk blijkt in het eerste jaar een groot gedeelte van de nieuwe lichting studenten af te 
haken. Nu kan het natuurlijk zo zijn, dat men tot het inzicht komt dat de gekozen 
studierichting niet overeenkomt met de verwachtingen. Vaak is het echter ook zo, dat men 
stopt omdat de studieresultaten tegenvallen. Dit is merkwaardig, want in principe sluit het 
niveau van een middelbare school goed aan bij het niveau van een universiteit. Met andere 
woorden, men mag ervan uitgaan dat tegenvallende studieresultaten meestal niet te maken 
hebben met het ontbreken van verstandelijke vermogens. Waaraan ligt dit dan wel? 
 
Helaas moet geconstateerd worden, dat vele studenten niet effectief met hun tijd omgaan. 
Men realiseert zich onvoldoende wat de daadwerkelijke studiebelasting is en stelt werk uit: 
“Dat komt later nog wel, nu geen tijd …”. Tegen de tentamentijd slaat de paniek toe en 
probeert men verwoed de opgelopen achterstand in te lopen. Met de hakken over de sloot 
worden enkele vakken gehaald, waarbij men nog kan teren op het feit dat het eerste trimester 
niet zo zwaar is. In volgende trimesters wordt er echter steeds meer verlangd van studenten. 
Indien de manier van studeren niet wordt aangepast, resulteert dit de volgende 
tentamenperioden in onvoldoendes. 
 
Dit is jammer. Indien de student om deze reden afhaakt, is het de vraag of hij/zij ooit nog een 
studie op zal pakken en af zal ronden. Indien dit niet zo is, zal dit vaak het leven lang als een 
pijnlijk iets worden ervaren vooral ten opzichte van mensen die wel zijn afgestudeerd. Het 
zelfrespect kan eronder lijden, omdat men het later gaat zien als het vergooien van de eigen 
talenten. Het is ook jammer voor de universiteit. Men tracht studenten een volwaardig 
opleidingsprogramma te bieden en steekt veel tijd en energie (maatschappelijke middelen!) in 
het overdragen van kennis en het begeleiden van studenten.  
 
In dit studiejaar wil de faculteit Informatica studenten een reikende hand toesteken. Let wel, 
studenten zullen niet aan de hand worden genomen (zelfstandigheid!), maar krijgen 
ondersteuning om ze te wijzen op het belang van effectieve tijdsbesteding. Dit zal tot hulp zijn 
tijdens de studie zelf, maar in latere trimesters zal dit aspect extra aandacht krijgen bij het 
schrijven van complexe software programmatuur (zowel alleen als in teamverband). Met 
name daar is het voeren van goed ‘time management’ een vereiste vaardigheid om harde 
‘deadlines’ te kunnen halen. 
 
2. Aspecten van tijd 
 
Tijd is een vreemd begrip. Voor de liefhebbers is er een aardig boek te vinden “Wat is tijd?” 
van Ir.J.Korbee (ISBN 90-6010-992-9), dat probeert dit abstracte onderwerp te verklaren. Hoe 
kan het bijvoorbeeld dat de secondewijzer van Uw horloge boven op de Euromast sneller 
loopt dan wanneer U beneden staat.? En dat bij astronauten in de ruimte de minutenwijzer 
weer langzamer loopt dan bij ons op aarde? En waarom ervaren wij bijvoorbeeld, dat onze tijd 
sneller loopt naarmate we ouder worden?  
 
Maar, we zijn hier op een technische universiteit en zullen mathematisch met het begrip tijd 
omgaan. In een bepaalde periode, bijvoorbeeld een studiejaar of trimester, is er een eindige 
hoeveelheid tijd. En de uitdaging ligt erin, om deze tijd zo effectief mogelijk te besteden: “het 
halen van de studie in een redelijk tempo met hiernaast de nodige aandacht voor ontspanning 
en persoonlijke ontwikkeling”.  
 



 
3. Plannen van tijd 
 
Gegeven het feit dat er in een bepaalde periode slechts een eindige hoeveelheid tijd te 
effectief te besteden is, ligt het voor de hand om voor zo’n periode na te gaan welke 
activiteiten zich allemaal afspelen. Deze activiteiten zullen deels parallel lopen en soms 
sequentieel. Welke activiteiten zijn er te onderscheiden? In de eerste plaats betreft dit 
uiteraard de studie-activiteiten. Men dient colleges en instructies te volgen. Sommige 
studenten denken zonder te kunnen, en zullen meestal bedrogen uitkomen. Hiernaast zullen 
sommige colleges en instructies voorbereiding vergen en werk achteraf. Verder komt men in 
aanraking met O(ntwerp)G(ericht)O(nderwijs)-opdrachten, waarin in teamverband gewerkt 
wordt aan de geïntegreerde toepassing van behandelde collegestof. Elk trimester wordt 
afgesloten met tentamens. Men dient deze tentamens voor te bereiden en te doen. Indien 
men een tentamen niet haalt, zal er in een andere tentamenperiode een herkansing plaats 
moeten vinden. Naast de studie-activiteiten zijn er echter ook nog de (aangenamere?) sociale 
activiteiten. Men wordt wellicht lid van een sport- en/of studentenvereniging of heeft nog 
andere verplichtingen (bijvoorbeeld thuis). Regeren is vooruitzien. Het loont enorm de moeite 
om bij aanvang van elk trimester (nu dus!) al deze activiteiten te benoemen en te schatten 
waar hoeveel tijd mee gemoeid zal zijn. Ondanks dat studeren nieuw is en men vaak nog 
geen idee heeft van wat er komen gaat, is het plannen van deze activiteiten van belang. Het 
geeft een goed referentiepunt om na verloop van tijd na te gaan hoe realistisch de gemaakte 
schattingen zijn geweest om vervolgens de planning gericht bij te kunnen stellen. 
 
Men onderscheid maken in twee soorten planningen. De eerste planning betreft de 
zogenaamde periodieke planning. Deze planning geeft de geplande belasting aan in een 
bepaalde periode, bijvoorbeeld een week. Deze belasting bestaat uit de som van de in die 
periode geplande activiteiten. In onderstaande figuur zijn weergegeven de activiteiten van 6 
vakken, verdeeld over een periode van 15 weken (met week 8 als vakantieweek). De 
gemiddelde werkbelasting in dit voorbeeld bedraagt  40 uur per week. De werkbelasting is 
redelijk gespreid over de verschillende weken, dwz. dat de werkbelasting in elke week niet 
veel afwijkt van de gemiddelde werkbelasting van 40 uur. In de praktijk ziet deze grafiek er 
meestal anders uit. In tentamentijden wordt er vaak tot diep in de nacht geblokt.  

 
Figuur 1:  Voorbeeld periodieke belasting 

 
 
De tweede planning betreft de produktplanning. Deze planning geeft alle activiteiten aan, 
die na succesvolle afronding leiden tot een tastbaar produkt. Zo kan het halen van een 
tentamen gezien worden als het succesvol afronden van het volgen van de betreffende 
colleges en instructies en het voorbereiden en succesvol afronden van het tentamen. Het 
tastbare produkt is in dit geval het behaalde cijfer, groter dan of gelijk aan zes. het 
planningsproces verloopt als volgt. Inde eerste plaats worden alle activiteiten, nodig voor het 
succesvol realiseren van het produkt, in kaart gebracht. Vervolgens wordt een schatting 
gemaakt van de benodigde tijd (aantal uren) om elke van die activiteiten af te kunnen ronden. 
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Tenslotte worden de geschatte uren ingedeeld op de kalender, waarmee de planning is 
afgerond. 

 
Figuur 2:  Voorbeeld van een produktplanning voor het vak XXX 

 
 
4. Bijhouden van de voortgang 
 
Zodra men beschikt over een goede planning, is het zaak de gemaakte voortgang bij te 
houden. Dit vergt de nodige discipline, omdat op regelmatige en frequente basis gekeken 
moet worden hoeveel tijd besteed is aan de geplande activiteiten en welke activiteiten zijn 
afgerond. Discipline! Men kan dit als volgt doen. Bij het opstellen van de planning is een 
aantal activiteiten onderscheiden. Aan elk van die activiteiten is een aantal uren toekend en 
de indeling op de kalender heeft de uiteindelijke planning opgeleverd (lijn “Gepland” in Figuur 
3). Vervolgens kan van week tot week worden bijgehouden hoeveel uren daadwerkelijk zijn 
besteed (lijn “Besteed” in Figuur 3), maar daarnaast welke activiteiten zijn afgerond. Indien 
een activiteit is afgerond “verdient” men het oorspronkelijke aantal geplande uren (lijn 
“Afgerond in Figuur 3). Men kan dus nooit meer uren verdienen dan men oorspronkelijk heeft 
gepland. De in figuur 3 weergegeven situatie treedt vaak op. Ten opzichte van de 
oorspronkelijk planning blijkt men vaak meer tijd nodig te hebben (Besteed > Gepland), 
omdat men te optimistisch heeft gepland. Verder blijkt de daadwerkelijk afgeronde 
hoeveelheid werk vaak tegen te vallen (Afgerond < Gepland), zodat men de gestelde 
einddatum niet zal halen indien niets wordt ondernomen.  
 

 
Figuur 3:  Voorbeeld van een “ Earned-value” -grafiek 

 
Het plannen van de studie en het bijhouden van het daadwerkelijke aantal uren is uiterst 
belangrijk zicht te krijgen en te houden waar men mee bezig is. Het hiernaast bijhouden van 
welke activiteiten daadwerkelijk zijn afgerond, is wat minder voor de hand liggend in het geval 
van een studie. Immers, veel activiteiten bestaan uit het volgen van colleges en instructies. 
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Indien men, wegens goede redenen, eens een college of instructie mist, kan dit echter niet 
later worden ingehaald. In bedrijven waar echte produktontwikkeling plaatsvindt, wordt deze 
methode frequent toegepast. De resulterende grafiek wordt ook wel “S-curve” genoemd, 
vanwege de vorm. 
 
5. Analyseren van afgeronde werkzaamheden 
 
Na afronding van bepaalde werkzaamheden of na afloop van een bepaalde periode (bv. een 
trimester), is het raadzaam de uitgevoerde werkzaamheden te evalueren. Hoe goed was de 
oorspronkelijke planning? Wat zijn redenen van uitloop? Zijn de geplande werkzaamheden 
ook succesvol afgerond (bv. voldoendes voor tentamens)? Deze korte evaluatie moet als 
resultaat hebben, dat men goed inzicht krijgt in de eigen “performance” en men steeds beter 
in staat is toekomstig werk goed in te plannen. 
 
Voor studenten is het interessant om na te gaan, in hoe goed of slecht zij het doen ten 
opzichte van de nominale studiebelasting. Het kan bijvoorbeeld blijken, dat men voor vakken 
waar 3 studiepunten voor staan (3 x 40 uur = 120 uur) in het algemeen slechts 80 uur nodig 
heeft. Deze ervaring kan worden meegenomen bij het inplannen van een volgende trimester, 
waar soortgelijke vakken zijn ingeroosterd. Verder is het interessant na te gaan waar 
werkpieken blijken te liggen, en hoe men deze kan vermijden (indien men dit wil) door een 
betere verdeling van werk te plannen over trimesterweken. 
 
6. Toepassing tijdens de studie 
 
Wat nu? Denk je een leuke studierichting te hebben gekozen, krijg je ongevraagd een betoog 
over “time management”! Nogmaals, dit verhaal is bedoeld om studenten bewust te maken 
van het belang van een zekere zelfdiscipline. Het zou zonde zijn deze interessante studie af 
te moeten breken, omdat het hieraan heeft ontbroken. Het toepassen van de aangereikte 
aspecten is niet verplicht, net zoals het volgen van bijvoorbeeld colleges niet verplicht is. Aan 
de andere kant zal “time management” steeds terug blijven komen, bijvoorbeeld bij de OGO-
opdrachten in dit trimester en volgende trimesters. Bovendien zal later een vertaalslag 
gemaakt worden naar het toepassen ervan in de context van het maken van software 
programma’s. Latere OGO-opdrachten worden bovendien steeds meer in groepsverband 
uitgevoerd, waarbij groepen een gezamenlijke planning op moeten stellen en bij moeten 
houden.  
 
Kost toepassing van “time management” niet veel extra tijd? Dit valt bijzonder mee. Het 
opstellen van een planning voor het eerste trimester aan de hand van de studiegids zal niet 
meer dan een paar uur werk zijn. Het bijhouden van bestede tijd kan dagelijks worden 
gedaan in 5-10 minuten. Dus een kleine investering, die veel op kan leveren! 
 
7. Ondersteuning met Tool 
 
Om de studenten te helpen bij het voeren van effectief “time management” is een eenvoudig 
tool gemaakt. Het betreft een Excel-spreadsheet, waarin men het volgende kan doen: 
- opzetten van planning voor alle colleges, instructies en OGO-opdrachten; 
- bijhouden van het daadwerkelijk bestede aantal uren. 
De periodieke planning wordt automatisch opgesteld aan de hand van de verstrekte 
gegevens.  
 
Er is bewust voor gekozen om de spreadsheet eenvoudig te houden. Het gaat namelijk niet 
om de toeters en bellen van het tool zelf, maar om het effectief omgaan met beperkte tijd. En 
onthoud: “A fool with a tool is still a fool!”. Aan de andere kant is men uiteraard vrij om zelf 
uitbreidingen aan te brengen en allerlei zaken te verfraaien.  
 

_______________________ 
 
 
Dit document is opgesteld door Hans Sassenburg voor de introductie time management in het 
collegejaar 2001/2002. Het tool, waarvan sprake is, is beschikbaar als Trim-1.1 2001.xls 


