
DOE VOORAL DEZE BOVENSTE TWEE KWADRANTEN

 Belangrijk  & niet dringend. De slim leren kwadrant.
 Hier ligt de basis voor je leer-succes. Plannen zorgt ervoor dat  
 je in dit kwadrant kunt blijven. 

 Belangrijk & dringend. De stress kwadrant.
 Deadlines, crisis, onverwachte sitaties en taken waar je niet  
 omheen kunt.
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VERMIJD DEZE ONDERSTE TWEE KWADRANTEN OF GEBRUIK ZE ALS BELONING ALS JE KLAAR BENT

 Niet belangrijk niet dringend. Het vlucht kwadrant. 
 Hier staan dingen die misschien wel leuk zijn, maar niet 
 bijdragen aan het behalen van je doel. 

 Dringend & niet belangrijk. Het verleidingskwadrant.
 Zaken die je directe aandacht opeisen maar eigenlijk voor jou 
 onbelangrijk zijn. Meestal wel voor andere mensen.

Bedenk voor jezelf doelen die jij dit jaar wilt bereiken. Liefst een 
leerdoel en een persoonlijk doel. Bijvoorbeeld: een voldoende ha-
len voor Engels op het eindrapport en meer tijd om te voetballen.

Bedenk welke dingen je allemaal doet iedere week
Bijvoorbeeld: huiswerk maken, toetsen leren, zwemmen, afspreken 
met vrienden, gamen, film kijken, enz.
Zet deze dingen op de juiste plek in het kwadrant hiernaast. 

• Waar besteed jij de meeste tijd aan? 
• Waar zou jij meer tijd aan willen besteden? 
• Staat er iets niet op jouw lijstje, wat je wel graag zou toevoegen 

als je daar tijd voor zou hebben?

Om te beslissen op welke taken of bezigheden je je aan-
dacht wilt richten en om goede keuzes te maken, is het slim 
om prioriteiten te stellen. Het Kwadrant van Covey helpt 
hierbij. 

Het Kwadrant van Covey bestaat uit vier kwadranten. Hier sorte-
ren we taken en bezigheden door ze in één van de vier kwadran-
ten op te schrijven. De taken in de bovenste twee kwadranten zijn 
het belangrijkst. De taken in het tweede kwadrant zijn de echte 
‘slim-leren-taken’ waar je tijd en rust mee creëert. De bezigheden 
in kwadrant 3 en 4 zijn wel leuk of soms nodig om energie van te 
krijgen, maar minder belangrijk. 
Hoe meer tijd je besteedt aan de taken in het tweede, gele 
kwadrant, hoe meer grip je krijgt. Dat geeft rust en tijd. Probeer het 
maar eens. 

PRIORITEITEN STELLEN MET HET KWADRANT VAN COVEY
ZET OP EEN RIJTJE WELKE TAKEN EN BEZIGHEDEN BELANGRIJK ZIJN EN LEER BEWUSTE
KEUZES MAKEN
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