
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zelf (leren) plannen 

 
Training voor jongeren van 12 tot 14 jaar 

 
 
  



 

Hé, jij daar! 
 Ben jij tussen de 12 en 14 jaar oud en zit je in klas 1 of 2 van het middelbaar onderwijs? 
 Vind je het ook lastig om je schoolwerk (op tijd) af te krijgen? 
 Heb je moeite om vooruit te denken/te werken en is het maken van huiswerk lastig? 
 Lukt het niet altijd om je goed te concentreren? 
 
Dan is de training Zelf Plannen misschien iets voor jou. Je leert de meest geschikte oplossingen te vin-
den die bij jou passen; samen met de trainer leer je nieuwe trucs en probeer je deze tijdens de training 
uit. Daardoor ervaren jongeren steeds beter wat wel en niet goed bij hen werkt.  
 

En, ú daar! 
 Maakt u zich zorgen of uw kind extra begeleiding nodig heeft omdat hij / zij het anders niet redt? 
 Lukt het u zelf niet goed om het huiswerk te begeleiden? 
 Wilt u zelf leren waarop u op positieve wijze weer met uw kind aan de slag kan als het gaat om 

huiswerk maken? 
 

Over de training 
Veel jongeren in de leeftijd van 12 tot 14 jaar, die net de overstap hebben gemaakt naar het voortgezet 
onderwijs, vinden het lastig om hun schoolwerk goed voor elkaar te krijgen. Enerzijds past dit bij de 
leeftijd, anderzijds vallen kinderen hier soms in op. Als je moeite hebt met concentreren en het lastig 
vindt om vooruit te denken / werken, is het maken van huiswerk niet altijd gemakkelijk.  
Met het trainingsaanbod ‘Zelf plannen’ biedt het CJG aan deze jongeren de gelegenheid om hier beter 
in te worden. Samen met de trainer leren ze nieuwe trucs en proberen deze uit in de training. Daardoor 
ervaren jongeren steeds beter wat wel en niet goed bij hen werkt.  
Iedere jongere loopt op verschillende planningsvaardigheden vast, waardoor de geschikte oplossing 
voor de één heel anders kan zijn dan voor de ander. Tijdens de training maken jongeren kennis met 
verschillende vaardigheden om uit te proberen, aan de hand van een werkboek. 
Tijdens de training worden twee oudersessies ingepland (zonder de jongere). Deze vinden plaats 
tussen sessie 2 en 3 van de jongere en tussen 5 en 6. Eventueel kan ook een derde ouderbijeenkomst 
worden toegevoegd waarin positieve communicatie met de jongere wordt besproken. 
 

Praktische informatie 
Wanneer? Jongeren: 28/3; 11/4; 25/4; 9/5; 23/5; 6/6; 20/6 en 4/7 2018 (14.30-16.00 uur) 
 Ouders: 23/4 en 4/6 (van 19.30-21.00 uur) 
Waar? CJG Barneveld, Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld 
Voor wie? Jongeren van 12 tot 14 jaar (maximaal 6 deelnemers) 
Kosten? Eigen bijdrage van € 25,- 
Informatie? Neem contact op met Ineke ten Thije, gedragsdeskundige van het CJG Barneveld, 

via itenthije@cjgbarneveld.nl of 06-20754148 
Aanmelden? Via www.cjgbarneveld.nl of tel. 0342-414816. 
 

Wat is het CJG Barneveld? 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Barneveld is hét centrum voor iedereen met vragen over op-
groeien, opvoeden en gezinsondersteuning. Het CJG Barneveld is vrij toegankelijk; dat betekent dat 
iedereen, zonder verwijzing van gemeente of huisarts, bij het CJG terecht kan voor deskundig advies. 
 Bouwheerstraat 52, 3772 AL Barneveld, 0342-414816, www.cjgbarneveld.nl 
 Twitter: @CJGBarneveld en Facebook: www.facebook.com/cjg0342 
 Inloop Barneveld: ma, di, do en vr van 09.00 tot 12.00 uur 
 Inloop Voorthuizen: wo van 8.30 tot 9.30 uur (Perron 16, Smidsplein) 
 Inloop Kootwijkerbroek: wo van 9.30 tot 11.30 uur (Zorgkruispunt, Schoonbeekhof 3) 
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