
Scholing voor  
beter werk

ZELFREDZAAMHEID



KAN DEZE GROEP ME AAN EEN OPLEIDING HELPEN?
Een opleiding volgen is niet altijd gemakkelijk, maar met behulp van deze 
zelfredzaamheidsgroep leert u hoe u het beste de scholing kunt krijgen die 
u nodig hebt voor beter werk. In groepsbijeenkomsten belooft u bepaalde 
acties te gaan ondernemen. De groep geeft u ideeën en aanmoediging. 
Deze groep heeft niet alleen tot doel om u met uw opleiding te helpen; 
maar ook om ertoe bij te dragen dat u met meer gehoorzaamheid 
en geloof in de Heer zult handelen en zijn beloofde zegeningen van 
stoffelijke en geestelijke zelfredzaamheid zult ontvangen.

WAT IS EEN ZELFREDZAAMHEIDSGROEP?
Een zelfredzaamheidsgroep is anders dan de meeste klassen, lessen en 
workshops in de kerk. Er zijn geen leerkrachten, leiders of instructeurs. De 
leden van de groep leren samen en bieden elkaar steun en aanmoediging. 
We houden elkaar verantwoordelijk voor onze toezeggingen en overleggen 
met elkaar om problemen op te lossen.

WAT DOEN DE GROEPSLEDEN?
Tijdens de bijeenkomsten zeggen de groepsleden toe om in actie te 
komen. We leren niet alleen, maar doen ook de dingen die ons zelfredzaam 
maken. We doen toezeggingen, helpen elkaar met die toezeggingen 
en brengen verslag uit over onze vorderingen. Omdat de groep als een 
soort raad functioneert, is het belangrijk de bijeenkomsten geregeld bij 
te wonen en op tijd aanwezig te zijn. Neem altijd dit werkboek en de 
boekjes Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, gewoonten en Mijn pad 
naar zelfredzaamheid mee. Elke groepsbijeenkomst neemt circa twee uur in 
beslag. Het nakomen van toezeggingen zal een tot twee uur per dag vergen.

WAT DOET EEN BEGELEIDER?
Begeleiders zijn geen deskundigen op het gebied van opleidingen 
of onderwijs. Zij hoeven de groep niet te leiden of te onderwijzen. 
Zij helpen de groep het materiaal nauwkeurig te volgen. Een 
zelfredzaamheidsdeskundige leidt de groepsbijeenkomsten doorgaans, 
maar groepsleden kunnen zo nodig na enkele weken de leiding 
overnemen. Zie de Leidraad voor leiders en bijbehorende video’s op  
srs. lds. org voor meer informatie.

GETUIGSCHRIFT
Groepsleden die bijeenkomsten bijwonen en zich aan hun toezeggingen 
houden, komen in aanmerking voor een zelfredzaamheidscertificaat van 
LDS Business College. Zie pagina 29 in Mijn fundament voor de vereisten.

INLEIDING

‘Er is geen enkel pro-
bleem in het gezin, de 
wijk of de ring dat we 
niet kunnen oplossen 
door op de manier van 
de Heer naar oplossin-
gen te zoeken, name-
lijk door te overleggen 

— door echt met 
elkaar te overleggen.’
M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, herziene 
uitgave (2012), 4
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur de groepsleden een berichtje of bel ze op als u hun contactgege-
vens hebt. Vraag of ze naar de bijeenkomst komen. Vraag de groepsle-
den tien minuten eerder te komen om de presentielijst te tekenen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor:
◦ Neem een exemplaar van dit werkboek en het boekje Mijn 

fundament: beginselen, vaardigheden, gewoonten mee voor elk 
groepslid.

◦ Zorg er zo mogelijk voor dat u video’s kunt vertonen.
◦ Hebt u geen boeken of video’s? Ze zijn online beschikbaar via 

srs. lds. org.
◦ Neem exemplaren mee van de voorkeurslijsten zelfredzaam-

heidsdiensten: (1) de voorkeurslijst voor banen en (2) de 
voorkeurslijst voor scholen en opleidingen. Vraag ze op bij het 
zelfredzaamheidscentrum van uw ring, bij een zelfredzaam-
heidsdeskundige of online via srs. lds. org/ pef.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.

◦ De begeleider staat niet tijdens de bijeenkomst en zit ook niet 
aan het hoofd van de tafel. De begeleider moet zelf niet in het 
middelpunt staan, maar de groepsleden helpen zich op elkaar 
te richten.

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de groepsleden hartelijk als ze binnenkomen. Onthoud hun 

naam.
• Laat een vel papier rondgaan en vraag de groepsleden om hun volle-

dige naam, wijk of gemeente en geboortedatum (dag en maand, niet 
het jaar ) op te schrijven.

• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt om de groep op schema te hou-
den. Vraag hem of haar de timer volgens de aanwijzingen in het boek 
in te stellen.

◦ U ziet bijvoorbeeld de aanwijzing: ‘Tijd: Zet de timer op 60 
minuten voor het gedeelte Leren.’ De persoon die de tijd bij-
houdt, stelt de tijd dan in op een telefoon, horloge of andere 
beschikbare timer en laat de groep weten wanneer de tijd 
verstreken is. De groep kan vervolgens besluiten om naar het 
volgende gedeelte te gaan of de bespreking nog een paar minu-
ten voort te zetten.

Na de bijeenkomst:
• Ga na de bijeenkomst naar srs. lds. org/ report en volg de instructies 

om alle groepsleden aan te melden.
• Stel na de eerste bijeenkomst een lijst met contactgegevens op voor 

de groep voor de volgende bijeenkomst.

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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Wanneer u begint:
• Zeg: ‘Welkom in deze zelfredzaamheidsgroep.’
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Zeg het volgende:

◦ ‘Dit is een zelfredzaamheidsgroep voor “Scholing voor beter 
werk”. Bent u hier allemaal voor verdere scholing?

◦ ‘Als u geen lening van het permanent studiefonds nodig hebt, 
is dat prima! Hebt u wel een PSF- lening nodig, dan kunt u na 
onze vierde bijeenkomst met de aanvraag beginnen.

◦ ‘We komen twaalf keer samen. Elke bijeenkomst neemt circa 
twee uur in beslag. We besteden ook een á twee uur per dag 
aan onze toezeggingen voor een studie of opleiding. Bent u 
bereid deze tijd op te offeren?’

• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Zeg het volgende:

◦ ‘We beginnen elke bijeenkomst met een onderwerp uit het 
boekje Mijn fundament: beginselen, vaardigheden, 
gewoonten. Aan de hand van dat boekje doen wij 
de beginselen, vaardigheden en gewoonten op 
die tot geestelijke en stoffelijke zelfredzaamheid 
leiden.’

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Lees de inleidende woorden van het Eerste Presidium 

op pagina 2 van Mijn fundament. Behandel vervolgens 
beginsel 1 in dat boekje en keer daarna naar dit werk-
boek terug. Mijn fundament: 

beginselen, vaardigheden, 
gewoonten

ZELFREDZAAMHEID

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?



4

WAT GAAN WE IN DEZE GROEP DOEN?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Lees de inleiding op de binnenzijde van het vooromslag van dit 
werkboek om het doel van deze zelfredzaamheidsgroep te begrij-
pen.
We zijn hier om elkaar te helpen een opleiding te gaan volgen en 
beter werk te verrichten. We hebben ook een groter doel: zelfred-
zaam worden zodat we anderen beter kunnen dienen.

 Bekijken: ‘Opleiding voor zelfredzaamheid’ (Geen video? Lees pagina 18.)

 Bespreken: Wat hebt u van de video geleerd of waar bent u door geraakt?

 Lezen: Laten we de volgende uitspraken bij toerbeurt voorlezen:
 1. We willen zelfredzaam zijn.
 2. Maar we hebben op dit moment niet de juiste vaardigheden 

om een goede baan te vinden of een goed bedrijf op te bouwen.
 3. We hebben dus scholing of een opleiding nodig om onze vaar-

digheden te verbeteren.
 4. Die vaardigheden leiden tot beter werk en een hoger inkomen.
 5. En met een hoger inkomen plus meer geloof kunnen we zelf-

redzamer worden!

 Bespreken: Somt dit aardig op waarom we hier zijn?

 Lezen: We gaan de volgende vragen elke week in onze groep beant-
woorden.

WEEK 1 WEEK 2 WEEK 3 WEEK 4 WEEK 5 WEEK 6
Door wat voor 
soort werk kan 
ik zelfredzaam 
worden?

Met wat voor 
opleiding kan ik 
me voor mijn werk 
kwalificeren?

Hoe betaal ik 
mijn opleiding?

Moet ik een 
lening van het 
permanent studie
fonds aanvragen?

Hoe boek ik 
succes tijdens 
de lessen?

Hoe boek ik 
succes buiten 
de lessen om?

 Bespreken: Waarom kiezen we deze week volgens u eerst het werk dat we wil-
len voordat we vaststellen wat voor opleiding we nodig hebben?

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?

LEREN
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 Lezen: Het doel van een opleiding is een goede baan vinden. De eerste 
zes weken verdiepen we ons in scholing. In week 7–12 leren we 
hoe we een goede baan vinden en er succesvol in kunnen zijn:

WEEK 7 WEEK 8 WEEK 9 WEEK 10 WEEK 11 WEEK 12
Hoe kan ik de 
beste vacatures 
vinden?

Hoe kan ik 
mezelf met over
tuigingskracht 
presenteren?

Hoe krijg ik 
toegang tot 
de ‘verborgen’ 
arbeidsmarkt?

Hoe onder
scheid ik me 
als de beste 
kandidaat?

Hoe versnel ik 
mijn zoektocht 
naar werk?

Hoe blink ik uit 
op mijn werk 
en blijf ik succes 
hebben?

 Lezen: We gaan die vragen samen beantwoorden en slagen in ons doel!

WAT HEB IK TE BIEDEN?
 Lezen: Laten we eens kijken hoe we als groep gaan samenwerken.

 Bekijken: ‘“Heengaan en doen” leren’ (Geen video? Lees pagina 20.)

 Bespreken: We helpen elkaar met ‘heengaan en doen’. Wat was belangrijk in 
die video? In welk opzicht is deze leerwijze anders dan gewone 
lessen op school of in de kerk?

 Oefenen: Deel de groep in kleinere teams van drie personen op. Zet uw stoel 
zo neer dat u elkaar kunt aankijken en doe de volgende activiteit.
 1. Stel uzelf kort voor: uw naam en gezinssituatie. Vertel iets wat 

u bereikt hebt. Bijvoorbeeld ‘Ik heb op het werk een onder-
scheiding voor goede service gekregen’, ‘Ik heb een zending 
vervuld’ of ‘Ik heb drie kinderen grootgebracht.’

 2. De andere twee vertellen u nu in rap tempo welke capaciteiten 
daarbij komen kijken. Als u zegt: ‘Ik heb een zending vervuld’, 
zouden de anderen kunnen zeggen: ‘Dan bent u moedig, een 
harde werker, een leider en een leerkracht, en goed met mensen.’

 3. Herhaal dit voor iedere deelnemer.
 4. Kom daarna weer met de hele groep samen. Vertel wat de groeps-

leden zoal volbracht hebben en iets over hun capaciteiten.

 Lezen: Alle vaardigheden en capaciteiten die we hebben, behoren tot 
het voorraadhuis van de Heer. Lees de Schrifttekst hiernaast.

 Bespreken: Hoe kunnen we als groep samenwerken en elkaar tot steun zijn?

 Oefenen: Laten we onze eerste actie als groep uitvoeren. We gaan eerst bin-
nen vijf minuten een naam voor onze groep bedenken.
Noteer de groepsnaam hieronder:

 

‘Opdat eenieder zijn 
talent zal kunnen 
ontwikkelen, opdat 
eenieder andere 
talenten zal verwerven, 
ja, zelfs honderdvou-
dig, om in het voor-
raadhuis des Heren te 
worden gebracht, […] 
waarbij eenieder het 
welzijn van zijn naaste 
nastreeft en alle din-
gen doet met het oog 
alleen gericht op de 
eer van God.’
LEER EN VERBONDEN 
82:18–19

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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WAT VOOR TOEKOMSTIG WERK MOET IK KIEZEN?
 Lezen: Gedurende de week gaan we vaststellen met wat voor werk we 

zelfredzamer kunnen worden. Daarna keren we terug en brengen 
verslag uit.
De volgende vraag en actie van de week gelden als leidraad voor 
onze bespreking en toezeggingen.

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Door wat voor soort werk kan ik zelf-
redzaam worden?
ACTIE VAN DE WEEK: Verken mijn mogelijkheden voor 
werk, leer over banen van anderen en stel een werkplan op.

 Oefenen: Noteer het inkomen dat u elke maand voor uw zelfredzaamheid 
nodig hebt (uit de zelfredzaamheidsbeoordeling in Mijn pad ):
Ik heb elke maand   het bedrag   nodig om zelfredzaam te 
zijn.

 Lezen: Wat voor werk willen we dan in de toekomst waarmee we dit 
inkomen gaan verdienen?

 Bekijken: ‘De PSF- voorkeurslijsten’ (Geen video? Lees pagina 21.)

 Oefenen: De begeleider geeft alle groepsleden de voorkeurslijst voor banen.
 1. Draai uw stoel bij zodat u tegenover een ander groepslid zit. 

Lees samen de voorkeurslijst voor banen door die de begeleider 
u heeft gegeven.

 2. Beantwoord nu de volgende vragen:
• Welke banen trekken uw aandacht? Zijn er bij waar uw 

sterke punten en ervaring tot hun recht komen?
• Welke banen verdienen het meest?
• Voor welke is meer scholing vereist?
• Wat hebt u aan deze lijst?

 Lezen: Als we een idee hebben welke banen ons voldoende inkomen 
bieden en gewild zijn, moeten we ons verdiepen in de mogelijk-
heden en een keuze maken. Met een ‘werkplan’ zijn we beter in 
staat onze toekomstige baan of zaak te kiezen.

Het boekje Mijn 
pad kan je van 
nut zijn om deze 
beslissingen 
te nemen.

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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 Lezen: Gedurende de week stellen we een werkplan op (zie pagina 24). 
In deze oefening leren we hoe we dat doen, stap voor stap!

 Oefenen: Draai uw stoel naar een ander groepslid en doe deze oefening 
samen.
Stap 1. Lees de twee voorbeelden. Noteer vervolgens, alleen ter 
oefening, één soort werk dat u overweegt in het lege vak onder 
‘Uw voorbeeld’. Noteer op de volgende regel namen van mensen 
die u vragen over dat werk kunt stellen.

MIJN WERKPLAN: DOOR WAT VOOR SOORT WERK KAN IK ZELFREDZAAM WORDEN?

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Uw voorbeeld

Noteer drie soorten 
werk die u overweegt. Automonteur Operator medische 

apparatuur

WIE WEET ER MEER OVER DIT SOORT WERK?

Noteer 3–5 mensen 
met wie u over elke 
baan kunt spreken.

Miguel, vriend die monteur is
Roberto, autoverkoper

Carlos, mijn oom

Naomi, werkt in ziekenhuis
Dorine, verpleegkundige
Susy, computerexpert

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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Stap 2. Lees de volgende vragen en voorbeelden door. Vul de vak-
ken voor ‘Uw voorbeeld’ in. Voor deze oefening moet u wellicht 
een schatting doen.

WAT GA IK DEZE MENSEN VRAGEN?

Voorbeeld 1 
(automonteur)

Voorbeeld 2 
 (operator medische 

apparatuur)
Uw voorbeeld

Welk inkomen kan ik 
elke maand verwach
ten wanneer ik begin? 
Welk maandinkomen 
kan ik na een jaar wer
ken verwachten?

Beginsalaris: 3500
Na één jaar: 4500

Beginsalaris: 4200
Na één jaar: 5000

Hoe kwalificeer ik me 
voor elk soort werk?

Technische school, 8 maanden
1 jaar ervaring

Iemand kennen, contacten 
hebben

School voor medische  
techniek, 2,5 jaar
1,5 jaar ervaring

Slagen voor wiskunde,  
exacte vakken

Zijn er plaatselijke 
scholen? Ja Ja

Is er een toenemende 
vraag naar dit soort 
werk?

Langzame groei, middelgrote 
vraag Snelle groei, grote vraag

Wat zijn de 
startkosten? 6000 voor gereedschap 4000 voor eindexamen

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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Stap 3. Lees de voorbeelden door en vat vervolgens uw ant-
woorden in de derde kolom samen. Bedenk: dit is een oefening. 
We gaan deze week meer accurate informatie vergaren. Kom na 
afloop weer als hele groep bij elkaar.

WAT VOOR WERK LIJKT HET BESTE VOOR EEN INKOMEN EN BIJ 
MIJN STERKE PUNTEN EN VAARDIGHEDEN TE PASSEN?

Voorbeeld 1 
(automonteur)

Voorbeeld 2  
(operator medische 

apparatuur)
Uw voorbeeld

Wat ben ik over 
deze opties te weten 
gekomen? Welke lijkt 
voor mij de beste?

Minder school, lagere kosten, 
net genoeg inkomen voor 
behoeften, minder vraag.

Meer tijd om te slagen, meer 
school, hogere kosten, hoger 

inkomen, grote vraag.

 Lezen: Nadat we deze week informatie vergaard hebben, zullen we kno-
pen moeten doorhakken. We kunnen steun uit het gebed en onze 
patriarchale zegen halen. Bedenk: (1) We beginnen met het inko-
men dat we nodig hebben om zelfredzaam te zijn. (2) Vervolgens 
kiezen we het werk dat we in de toekomst willen waarmee we 
dat inkomen gaan verdienen. (3) Daarna stellen we vast wat voor 
studie of opleiding ons voor dat werk kwalificeert.

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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HOE PRESENTEER IK MIJN WERKPLAN?
 Lezen: Volgende week gaan we ons werkplan aan de groep presenteren. 

Laten we dus naar dit voorbeeld kijken en dan gaan oefenen.

 Bekijken: ‘Mijn werkplan in drie minuten’ (Geen video? Lees pagina 22.)

 Oefenen: Ga staan en zoek iemand op met wie u vandaag nog niet geoe-
fend hebt. Presenteer dit voorbeeldwerkplan (op pagina 7–9) alsof 
het uw eigen plan is. Volg de voorbeelden in de video. Gebruik 
gewoon uw fantasie als u niet alle informatie hebt.
 1. Vertel in één minuut over uw gekozen werk en wie u vragen 

over de banen gesteld hebt.
 2. Vertel in één minuut welke antwoorden u op uw vragen gekre-

gen hebt.
 3. Vertel in één minuut welke van deze voorbeeldwerkopties u 

zou kiezen en waarom.
 4. Luister dan zo’n twee minuten lang naar feedback van de 

andere persoon. Vraag: Hoe kan ik mijn werkplan verbeteren? 
Hoe kan ik het effectiever presenteren?

 5. Wissel van rol en laat de andere persoon de presentatie doen.

 Bespreken: Bespreek met de hele groep hoe u gedurende de week informatie 
gaat vergaren en uw werkplan volgende week gaat presenteren. 
Stel vragen en wissel ideeën uit.

 Lezen: Vergaar gedurende de week informatie en neem die in het werk-
plan op de volgende pagina op. Spreek met zoveel mogelijk 
mensen. Stel veel vragen! Als u meer ruimte nodig hebt om te 
schrijven, kunt u een extra werkplan gebruiken op pagina 24.

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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MIJN WERKPLAN: DOOR WAT VOOR SOORT WERK KAN IK ZELFREDZAAM WORDEN?

Noteer drie soorten 
werk die u overweegt.

WIE WEET ER MEER OVER DIT SOORT WERK?

Noteer 3–5 mensen 
met wie u over elke 
baan kunt spreken.

WAT GA IK DEZE MENSEN VRAGEN?

Welk inkomen kan ik 
elke maand verwach
ten wanneer ik begin? 
Welk maandinkomen 
kan ik na een jaar wer
ken verwachten?

Hoe kwalificeer ik me 
voor elk soort werk?

Zijn er plaatselijke 
scholen?

Is er een toenemende 
vraag naar dit soort 
werk?

Wat zijn de start
kosten?

Overige vragen?

WAT VOOR WERK LIJKT HET BESTE VOOR EEN INKOMEN EN BIJ 
MIJN STERKE PUNTEN EN VAARDIGHEDEN TE PASSEN?

Wat ben ik over deze 
opties te weten geko
men? Welke lijkt voor 
mij de beste?

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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HOE KAN IK MIJN FINANCIËN VERSTANDIG BEHEREN?
 Lezen: Zelfredzaam zijn omvat onder meer minder uitgeven dan we 

verdienen en wat geld opzij leggen. Spaargeld kan ons en ons 
gezin bij onverwachte kosten of een tegenvallend inkomen goed 
van pas komen. In deze groep doen we de toezegging dat we elke 
week wat sparen, al is het maar een beetje.

 Bespreken: In sommige gebieden is het een goed idee om geld bij een bank te 
sparen. In andere gebieden is dat geen goed idee, bijvoorbeeld in 
een land met een hoge inflatie of banken die instabiel zijn. Zijn de 
omstandigheden in uw gebied gunstig om spaargeld op de bank te 
hebben? Welke banken bieden de gunstigste spaarrente?

 Lezen: Zelfredzaamheid houdt ook in dat we geen persoonlijke schulden 
hebben. Persoonlijke leningen dienen om meer geld uit te geven 
dan we kunnen betalen. Profeten hebben ons de raad gegeven 
persoonlijke schulden te vermijden. Naarmate we zelfredzamer 
worden, betalen we eventuele persoonlijke schulden uiteindelijk 
volledig af (hoewel zakelijke schulden in sommige gevallen ver-
standig kunnen zijn).
Onverwachte medische uitgaven zorgen vaak voor grote finan-
ciële lasten. Een ziektekostenverzekering en gezondheidszorg-
programma’s van de overheid bieden vaak bescherming tegen 
deze lasten. Een ziektekostenverzekering afsluiten of meedoen 
aan een overheidsprogramma dat medische kosten dekt, kan een 
belangrijk onderdeel van ons pad naar zelfredzaamheid zijn.

 Bespreken: Sommige typen verzekeringen (zoals ziektekosten-  en levens-
verzekeringen) zijn toegankelijker en nuttiger dan andere typen 
verzekeringen. Sommige verzekeraars zijn goed en sommige zijn 
oneerlijk. Wat zijn de beste verzekeringsopties in uw gebied?

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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WAAROM WIL DE HEER DAT WIJ ZELFREDZAAM ZIJN?
 Bespreken: Waarom wil de Heer dat wij zelfredzaam zijn?

 Lezen: Lees het citaat hiernaast.

 Bespreken: Hoe kunnen onze inspanningen om een baan te vinden ‘heilige 
doeleinden’ dienen, zoals ouderling Christofferson het zegt?

 Lezen: De Heer heeft de macht om ons te helpen zelfredzaam te worden. 
Hij heeft gezegd: ‘Zie, Ik ben God; en Ik ben een God van wonde-
ren’ (2 Nephi 27:23). Als we onze inspanningen toewijden of wij-
den aan God om te slagen op ons werk en het heilige doeleinde 
van zelfredzaamheid, zal de Heer ons door inspiratie leiden. Als 
we ons geloof tonen door zijn ingevingen op te merken en er 
gehoor aan te geven, zal de Heer zijn wonderen verrichten en 
onze inspanningen meer vrucht laten voortbrengen dan we ooit 
zelf teweeg kunnen brengen.

‘Toewijden is iets 
opdragen of wijden 
aan God, in dienst 
stellen van heilige 
doeleinden.’
D. TODD 
CHRISTOFFERSON, 
‘Bespiegelingen over een 
toegewijd leven’, Liahona, 
november 2010, 16

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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HOE KAN IK VOORBEREIDINGEN VOOR EEN PSF- LENING 
TREFFEN?

Als u en uw familie de middelen niet hebben en niet over andere plaatselijke geldmiddelen kunnen 
beschikken, komt u mogelijk in aanmerking voor een PSF lening om uw scholing te betalen. Uw 
werkplan is eveneens nuttig bij het aanvragen van een PSF lening. Als u een PSF lening overweegt, 
beantwoordt u deze vragen dan bij het opstellen van uw werkplan en bewaart u deze informatie 
voor uw PSF aanvraag.

MIJN WERKPLAN: DOOR WAT VOOR SOORT WERK KAN IK ZELFREDZAAM WORDEN?

Huidig werk

Uren die u per week werkt 
(alle banen):

Functie(s):

Inkomen per maand:

Toekomstig werk (moet op de voorkeurslijst van ZRD voor banen  
staan of er moet een uitzondering worden aangevraagd)

Toekomstige functie:

Geschat inkomen per 
maand (na de scholing):

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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‘Voorwaar, Ik zeg: De 
mensen dienen gedre-
ven voor een goede 
zaak werkzaam te 
zijn en vele dingen uit 
eigen vrije wil te doen 
en veel gerechtigheid 
tot stand te brengen.’
LEER EN VERBONDEN 
58:27

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?

NADENKEN

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen:  Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Lezen: Elke week kiezen we een ‘buddy’. Dit medegroepslid helpt ons 
onze toezeggingen na te komen. Buddy’s houden gedurende de 
week contact met elkaar en brengen verslag uit over hun vorde-
ringen. Buddy’s zijn over het algemeen van hetzelfde geslacht en 
geen familie van elkaar.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga met minstens vijf mensen spreken om informatie voor mijn werkplan te 
vergaren.
   Mijn doel:   5   8   10

Ik ga de presentatie van mijn werkplan voorbereiden.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn gezins
leden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Bekijken: ‘Daadkracht en inzet’ (Geen video? Lees pagina 23.)

 Lezen: Als we verslag uitbrengen over onze toezeggingen, zijn we eerder 
geneigd om ze na te komen. Lees het citaat hiernaast.

 Oefenen: Gebruik dit schema met toezeggingen vóór de volgende bij-
eenkomst om uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes 
hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ of het aantal keren dat u de toezegging 
nagekomen bent.

Heb met 
minstens vijf 
mensen over 
mijn werkplan 

gesproken 
(noteer 
aantal)

Heb 
presentatie 
van werkplan 

voorbereid 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen:  Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
De begeleider tekent op onze volgende groepsbijeenkomst een 
schema met toezeggingen op het bord (zoals hierboven). We 
komen tien minuten voordat de bijeenkomst begint binnen en 
noteren onze vorderingen in het schema.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. Vraag hem of 
haar op de binnenzijde van het vooromslag van dit werkboek te 
lezen wat een begeleider doet. Hij of zij gaat op dezelfde wijze te 
werk als de begeleider dat vandaag deed:
• Nodig de Geest uit; moedig de groepsleden aan om naar de 

Geest te streven.
• Vertrouw op het materiaal; voeg niets toe; doe gewoon wat 

erin staat.
• Maak goed gebruik van de beschikbare tijd.
• Wees energiek, heb plezier!
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Denk eraan alle 
groepsleden aan te 
melden op srs. lds. org/ 
report.
Maak ook kopieën van 
de contactgegevens 
van de groepsleden 
voor de volgende 
bijeenkomst.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

‘Als prestaties worden 
gemeten, treedt er ver-
betering op. Als pres-
taties worden gemeten 
én gerapporteerd, 
treedt er versnelde 
verbetering op.’
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
oktober 1970, 107

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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OPLEIDING VOOR ZELFREDZAAMHEID
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

BEGELEIDER: Welkom iedereen! Vertel 
ons hoe je heet en iets over jezelf.
KWAME: Nou, ik ben Kwame. Ik ben pas 
terug van zending, op zoek naar een vrouw 
en heb geen vast werk.
CONSUELO: Ik heet Consuelo; ik ben 
getrouwd en heb twee zoontjes; ik help 
mijn man met zijn fruitkraam.
MEKALA: En ik ben Mekala. Ik ben een 
alleenstaande moeder met een dochter van 
zes. Ik werk full- time als schoonmaakster 
in hotels.
ROBERT: Ik ben Robert, ik ben getrouwd 
en heb vijf kinderen. Ik ben nu als bisschop 
werkzaam, maar ik heb moeite om goed 
werk te vinden.
BEGELEIDER: Oké, prima. Waarom zijn 
jullie hier?
KWAME: Ik wil gewoon ergens naar 
school. Al mijn collega’s op zending gingen 
naar huis om te gaan studeren en dat wil 
ik ook.
ROBERT: Ik hoop eigenlijk op een lening 
van het permanent studiefonds — daar 
gaat het hier toch om?
CONSUELO: De profeet heeft gezegd om 
zoveel mogelijk door te leren, dus heb ik 
tegen mijn man gezegd dat ik dit moest 
doen.
MEKALA: Nou, ik heb gewoon beter werk 
nodig zodat ik zelfredzamer kan worden, 
en ik heb niet veel vaardigheden.

BEGELEIDER: Oké, het lijkt erop dat we 
hier om veel redenen zijn. We gaan het 
samen vast goed doen. Mekala, je zei iets 
heel belangrijks. Kun je er iets meer over 
zeggen?
MEKALA: Ik maak erg lange dagen en 
zie mijn dochter veel te weinig. En ik heb 
gemerkt dat ik zonder een opleiding geen 
betere baan kan krijgen. Ik heb dus scho-
ling of een opleiding nodig om vaardighe-
den op te doen. Mijn bisschop zei dat ik 
hier moest zijn.
BEGELEIDER: Je hebt gelijk, Mekala! 
Daarvoor zijn we eigenlijk allemaal hier. 
Het gaat niet alleen om een opleiding. 
Verbaast jullie dat? Deze groep zal ons 
helpen een studie of opleiding te plannen, 
maar het doel is om vaardigheden op te 
doen, een betere baan te vinden en een 
hoger inkomen te verwerven. De komende 
twaalf weken maken we ons beginselen, 
vaardigheden en gewoonten eigen zodat 
we echt zelfredzaam kunnen worden. Daar 
gaat het eigenlijk om. Het gaat dus om veel 
meer dan alleen een opleiding volgen.
ROBERT: Hoe zit het dan met PSF- 
leningen?
BEGELEIDER: Als je merkt dat je echt een 
lening nodig hebt, is die zeker verkrijgbaar 
en komen we er alles over te weten. Maar 
stel dat je de opleiding zonder lening zou 
kunnen volgen? Dan heb je die schuld niet.

Informatiebronnen

vervolgd op volgende pagina

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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CONSUELO: Komen we erdoor op de 
universiteit?
BEGELEIDER: Als dat de juiste plek is om 
de nodige vaardigheden voor een goede baan 
op te doen, dan is het antwoord ja. Maar 
een universitaire graad biedt niet altijd uit-
zicht op een baan in onze economie.
ROBERT: Dat is waar. Ik ken artsen die 
taxichauffeur zijn.
KWAME: Ik wil gewoon aan iets begin-
nen. Vóór mijn zending ben ik alleen 
straatverkoper geweest. Ik heb geen enkele 
beroepsvaardigheden.
CONSUELO: Zijn we hier dan in verband 
met werk of scholing?
BEGELEIDER: Allebei! We willen immers 
zelfredzaam worden, toch? Dus gaan we 
ons in de kernbeginselen van zelfredzaam-
heid verdiepen. We gaan eerst vaststellen 
wat voor werk ons genoeg oplevert om 
zelfredzaam te worden.
Daarna stellen we vast wat voor studie of 
opleiding ons voor dat werk kwalificeert. 
Dan zoeken we uit hoe we die opleiding 
gaan bekostigen en op school gaan sla-
gen. We helpen elkaar om onze doelen te 
bereiken.
ROBERT: Dat klinkt eigenlijk wel logisch. 
Tot nu toe dacht ik alleen aan een oplei-
ding, maar niet echt aan waarom ik zou 
gaan studeren.
KWAME: Daar kan ik wel wat mee denk 
ik. Geen wonder dat mijn quorumpresident 
me hierheen gestuurd heeft!

MEKALA: Maar zet het wel echt zoden 
aan de dijk? Ik ben behoorlijk wanhopig en 
heb al eerder van alles geprobeerd om een 
opleiding te volgen.
BEGELEIDER: Nou, we zullen echt samen 
aan de slag moeten en elkaar tot steun 
moeten zijn. Maar volgens mij gaat het 
lukken. Ik ben er met heel mijn hart van 
overtuigd dat de Heer onze zelfredzaam-
heid voor ogen heeft en ons wil laten sla-
gen. Hij wil graag dat we leren en groeien. 
En Hij heeft de macht om ons te helpen. 
De verzoening is echt, zowel in stoffelijk 
als geestelijk opzicht. En zelfredzaamheids-
groepen zijn al veel mensen zoals ons tot 
hulp geweest. Wat denken jullie? Gaan 
we het redden? Gaan we het proberen? 
Iemand zegt hierover:
EMELDA: Dat ik een van de beste leerlin-
gen ben, heb ik niet aan mezelf te danken 
maar aan de kerk! Ik wist dat lid worden 
van De Kerk van Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen mij op een 
hoger geestelijk niveau zou tillen, maar ik 
had nooit gedacht dat het me ook de kans 
zou bieden om te studeren.
Toen ik het evangelie leerde, gingen mijn 
ogen echt open. Ik besefte dat ik zelf mijn 
lot in handen had. Ik ben ervan overtuigd 
dat onze hemelse Vader het beste met ons 
voor heeft, wat onze huidige omstandighe-
den en gevoelens ook zijn.

Terug naar pagina 4

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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‘HEENGAAN EN DOEN’ LEREN
Lees bij toerbeurt de volgende alinea’s voor.

In een traditionele les is het patroon vaak 
als volgt: (1) We komen binnen en gaan 
zitten, doorgaans zonder veel voorberei-
ding van onze kant. (2) De leerkracht is 
aan het woord. (3) Wij proberen te luiste-
ren en te leren. (4) Soms geven we ant-
woord op een vraag. (5) Na afloop gaan 
we naar huis.
In onze zelfredzaamheidsgroep volgen we 
een ander patroon.

Gedurende de week ondernemen we 
actie. We gaan actief bezig met wat 
we in de vorige groepsbijeenkomst 
toegezegd hebben. We stellen vragen, 
proberen ideeën uit en zijn echt aan 
het leren.

Dan, vóór de groepsbijeenkomst, 
nemen we allemaal het werkboek en 
onze toezeggingen door en komen we 
voorbereid en op tijd.

In het eerste gedeelte van elke groeps-
bijeenkomst behandelen we een Funda-

ment - beginsel of - gewoonte. We zeggen 
ook toe dat we die aan onze gezinsle-
den overbrengen.

Vervolgens brengen we verslag uit over 
onze toezeggingen, leren we van elkaar 
en zoeken we naar verbeterpunten.

Daarna gaan we naar het onderdeel 
Leren. Hier gaan we nader op ideeën en 
hulpmiddelen in, zodat we gedurende 
de week kunnen ‘heengaan en doen’. 
We bespreken dingen samen, bekijken 
video’s, leren en oefenen.

Na het gedeelte ‘Leren’ staan we even 
stil om na te denken. Die tijd kan 
inspiratie en antwoorden opleveren.

Tot slot doen we toezeggingen naar 
elkaar. We nemen door welke stappen 
we gedurende de week gaan zetten.

Dat brengt ons weer op het punt van 
actie. Het belangrijkste onderdeel van 
dit leerpatroon gebeurt tussen de bij-
eenkomsten in! We kiezen een ‘buddy’ 
voor de week om ons te helpen. We 
nemen dagelijks contact op met die 
persoon en brengen kort verslag uit 
over wat we gedaan en geleerd hebben. 
We kunnen sms’jes of andere com-
municatiemogelijkheden gebruiken. 
Daarnaast zal onze familie onze groot-
ste bron van hulp vormen!

Terug naar pagina 5

Fundament

Verslag 
uitbrengen

Leren
Nadenken

Toezeggen

Ga dagelijks verantwoordelijk 

te werk

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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DE PSF- VOORKEURSLIJSTEN
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

BEGELEIDER: Mag ik even jullie aan-
dacht? Deze PSF- voorkeurslijst bevat 
sommige van de beste plaatselijke banen, 
opleidingen en scholen in ons gebied. Als 
je een PSF- lening wilt, moet je uit deze lijst 
kiezen.
CONSUELO: Waarom?
BEGELEIDER: Dat is een goede vraag. 
Deze lijst bevat de beste banen in ons 
gebied. Het gaat om de ‘voorkeursbanen’ 
waar veel vraag naar is. Er zijn meer van 
die banen beschikbaar en er worden meer 
mensen aangenomen.
ROBERT: Dat klinkt goed. Wie heeft die 
lijst opgesteld?
BEGELEIDER: Onze plaatselijke mana-
ger zelfredzaamheidsdiensten en enkele 
vrijwilligers hebben onze arbeidsmarkt 
onderzocht, naar vacaturetrends gekeken 
en met veel plaatselijke werkgevers gespro-
ken. Ze hebben ook de plaatselijke scholen 
en opleidingen in kaart gebracht waarmee 
men de nodige vaardigheden voor de voor-
keursbanen kan opdoen.
MEKALA: Het lijkt erop dat ze ook de 
duur en de kosten van de opleidingen 
vermelden.
KWAME: Tjonge. Het is interessant om te 
zien dat sommige scholen meer dan twee 
jaar vergen en andere slechts tien maan-
den voor dezelfde opleiding.

CONSUELO: En de kosten verschillen 
nogal. Waar ligt dat aan?
BEGELEIDER: We komen de volgende 
weken meer over de kosten en de waarde te 
weten. Maar wat je ziet, is belangrijk. Niet 
alle schollen bieden dezelfde waarde!
MEKALA: Dat is belangrijk. Ik wil naar 
een school die me aan een goede baan 
helpt. Maar een kortere opleiding die min-
der kost, is ook belangrijk.
BEGELEIDER: Precies. Voorkeursscho-
len en - opleidingen bieden vaardigheden 
voor voorkeursbanen binnen een redelijke 
termijn en kosten. Er moet ook sprake van 
zijn dat veel mensen daadwerkelijk een 
baan krijgen. Dit is voor ons een erg waar-
devol hulpmiddel.
ROBERT: Heb je er ook wat aan als je 
geen PSF- lening hoeft?
KWAME: Dat lijkt me wel. Ik ga zeker 
met die lijst beginnen.
BEGELEIDER: Goed idee. En als u geen 
baan, opleiding of school uit deze lijst 
kiest, zult u nog steeds zelf antwoorden op 
de volgende vragen moeten vinden: naar 
welke banen is veel vraag en welke oplei-
dingen en scholen sluiten daar het beste 
bij aan? Wat denken jullie?

Terug naar pagina 6

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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MIJN WERKPLAN IN DRIE MINUTEN
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

MEKALA: Oké, hier is mijn werkplan in 
drie minuten. Het eerste onderdeel is een 
overzicht van de beroepen die ik over-
weeg. Ik ben er nog steeds niet helemaal 
uit, maar ik kom veel te weten en heb 
goede hoop. Op mijn lijstje staan directie- 
assistente, leerkracht en hotelmanage-
ment. Dan het volgende onderdeel …
ROBERT: Het volgende onderdeel van het 
werkplan bestaat uit de mensen met wie ik 
gesproken heb. Voor de optie tolk/vertaler 
heb ik met mensen van een vertaalbureau 
gesproken, en ook met mijn ringpresident, 
die veel internationaal werk doet. Voor 
bestuurder in het onderwijs kon ik maar 
twee mensen op een paar particuliere scho-
len vinden die me te woord wilden staan. 
En voor een eigen bakkerij heb ik met vier 
verschillende eigenaren van een bakkerij 
gesproken, onder wie mijn tante Ellen. Met 
mijn zakelijke achtergrond zie ik daar wel 
mogelijkheden in.
Kan iemand mij feedback of advies geven?
MEKALA: Welke van die opties zou het 
beste met je kerkroeping samengaan? Ik 
weet dat dit belangrijk voor je is.
CONSUELO: En hoeveel apparatuur heb 
je nodig om de bakkerij te beginnen?
ROBERT: Dat zijn goede vragen. Ik had 
gedacht dat ik meer tijd zou hebben, maar 
de kosten …

KWAME: Tjonge, dit was een gewel-
dige activiteit, vind je niet? Alsof je weer 
op zending bent. Eén manager van een 
laswerkplaats vertelde me hoe en waar hij 
werd opgeleid en hoeveel dat kostte. Toen 
zei hij dat een praktijkopleiding voor mij 
het beste is. De andere werkplaats bood 
me zelfs ter plekke een praktijkopleiding 
aan, maar wel onbetaald, dus ik weet het 
zo net nog niet. En de politieacademie was 
echt geweldig. Ik zou dan een jaar naar 
school moeten en daarna nog een jaar met 
enkele agenten moeten meelopen. Dat zou 
dus meer kosten, maar het salaris is dan 
wel vier keer hoger dan ik ooit verdiend 
heb. Ik moet een keuze maken …
CONSUELO: En dus moest ik uiteinde-
lijk een keuze maken. Ik houd nog twee 
opties open en als gezin gaan we de knoop 
doorhakken. Dat is heel fijn. Ik ga voor 
softwarespecialist of medisch technoloog. 
Ik verdien er ongeveer hetzelfde mee, maar 
softwarespecialist is waarschijnlijk beter 
voor mijn gezin. Ik kan mijn man dan 
nog steeds helpen en de school duurt drie 
maanden korter …
KWAME: Nou, oké, de tijd is om. We zijn 
al flink opgeschoten!

Terug naar pagina 10

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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DAADKRACHT EN INZET
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

GROEPSLID 1: Wij geloven in het doen 
en nakomen van toezeggingen. In onze 
zelfredzaamheidsgroepen draait alles om 
het doen van toezeggingen en er verslag 
over uitbrengen.
GROEPSLID 2: Aan het eind van een 
groepsbijeenkomst nemen we onze acties 
voor de week door en zetten we onze hand-
tekening om onze toezeggingen kracht bij 
te zetten. We kiezen ook een ‘buddy’. De 
buddy ondertekent ons werkboek als teken 
van zijn of haar toegezegde steun. En we 
nemen elke dag tussen de bijeenkomsten 
in contact met onze buddy op om verslag 
over onze acties uit te brengen en waar 
nodig hulp te krijgen.
GROEPSLID 3: Tussen de bijeenkomsten 
door markeren we onze vorderingen in het 
werkboek en gebruiken we de aanwezige 
hulpmiddelen, zoals werkbladen of andere 
formulieren. En als we extra hulp nodig 
hebben, kunnen we een beroep op onze 
familie, vrienden of de begeleider doen.
GROEPSLID 4: Aan het begin van onze 
volgende bijeenkomst keren we terug en 
brengen we verslag uit over onze toezeggin-
gen. Dat dient voor iedereen een prettige, 
opbouwende ervaring te zijn. Overweeg bij 

ieder groepslid die verslag uitbrengt hoe hij 
of zij gebaat was door de toezeggingen en 
het rapporteren van de vorderingen.
GROEPSLID 1: Toen ik de eerste keer 
verslag uitbracht over mijn vorderingen, 
dacht ik: Dit is raar. Wat kan het de leden 
van mijn groep nu schelen wat ik gedaan 
heb? Maar toen bleek dat het ze wel dege-
lijk kon schelen. En dat gaf mij steun.
GROEPSLID 2: Ik besefte dat ik mijn 
groep niet wilde teleurstellen. Ik werkte 
er dan ook hard aan mijn toezeggingen 
na te komen. Ik weet niet zeker of ik 
anders regelmatig vooruitgang geboekt 
zou hebben. Op elke bijeenkomst verslag 
uitbrengen heeft me erg geholpen met mijn 
prioriteiten.
GROEPSLID 3: De gedachte aan mijn 
pad naar zelfredzaamheid maakte me 
bang omdat er zoveel op me af kwam. 
Maar in de groepsbijeenkomsten leerde ik 
alles in stapjes te doen. En ik bracht over 
elke stap verslag uit aan mijn groep. Toen 
boekte ik echt vooruitgang. Ik denk dat 
ik dit succes aan het kweken van nieuwe 
gewoonten te danken heb.

Terug naar pagina 17

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?
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MIJN WERKPLAN: DOOR WAT VOOR SOORT WERK KAN IK ZELFREDZAAM WORDEN?

Noteer drie soorten 
werk die u overweegt.

WIE WEET ER MEER OVER DIT SOORT WERK?

Noteer 3–5 mensen 
met wie u over elke 
baan kunt spreken.

WAT GA IK DEZE MENSEN VRAGEN?

Welk inkomen kan ik 
elke maand verwach
ten wanneer ik begin? 
Welk maandinkomen 
kan ik na een jaar wer
ken verwachten?

Hoe kwalificeer ik me 
voor elk soort werk?

Zijn er plaatselijke 
scholen?

Is er een toenemende 
vraag naar dit soort 
werk?

Wat zijn de start
kosten?

Overige vragen?

WAT VOOR WERK LIJKT HET BESTE VOOR EEN INKOMEN EN BIJ 
MIJN STERKE PUNTEN EN VAARDIGHEDEN TE PASSEN?

Wat ben ik over deze 
opties te weten geko
men? Welke lijkt voor 
mij de beste?

1: Door wat voor soort werk kan ik zelfredzaam worden?



2
Met wat voor opleiding 

kan ik me voor mijn 
werk kwalificeren?
Scholing voor beter werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsle-
den tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor. Hebt u geen boeken 
of video’s? Ze zijn beschikbaar via srs. lds. org.

• Als u alle groepsleden vorige week nog geen voorkeurslijsten zelf-
redzaamheidsdiensten gegeven hebt, geef ze die dan vandaag. Vraag 
de lijsten op bij het zelfredzaamheidscentrum van uw ring, bij een 
zelfredzaamheidsdeskundige of online via srs. lds. org/ pef.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit schema met toezeggingen op het bord, met de naam van de 

groepsleden (zie het onderstaande voorbeeld).

Naam van 
groepslid

Heb met min-
stens vijf men-

sen over mijn 
werk gesproken  
(noteer aantal)

Heb presen-
tatie van 
werkplan 

voorbereid 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard  
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria 8 J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het schema met toezeggingen 

op het bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Deel kopieën uit van de contactgegevens van de groepsleden (van de 

laatste bijeenkomst).
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

schema met toezeggingen in te vullen terwijl de groep de bespreking 
voortzet.

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 2 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

NIEUW! 

NIEUW! 

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?
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‘Als prestaties worden 
gemeten, treedt er ver-
betering op. Als pres-
taties worden gemeten 
én gerapporteerd, 
treedt er versnelde 
verbetering op.’
THOMAS S. MONSON, 
Conference Report, 
oktober 1970, 107

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

VERSLAG UITBRENGEN

BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor alleen deze pagina (niet voor 

het hele gedeelte Verslag uitbrengen).

 Bespreken: Lees het citaat hiernaast. Hoe is dit van toepassing op onze groep?

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen die 
hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. (Applaus 
voor degenen die al hun toezeggingen nagekomen zijn.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. We moeten ernaar streven om al 
onze toezeggingen na te komen. Dat is een van de belangrijkste 
gewoonten van zelfredzame mensen.
Laten we nu we nog staan onze themaleuzen samen opzeggen. 
Deze leuzen herinneren ons aan het doel van onze groep:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.
Nu gaan we met onze plannen voor een opleiding en beter werk 
bij elkaar te rade. Daar gaat het bij de bespreking in deze bijeen-
komst om!

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door uw toezeggingen deze week na te 
komen? Hebt u hulp van de groep nodig?
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

WAT HEB IK DOOR HET OPSTELLEN VAN MIJN WERKPLAN 
GELEERD?
 Tijd: Zet de timer op 40 minuten voor alleen deze pagina.

 Lezen: Laten we aan de hand van deze video bekijken hoe we onze pre-
sentatie moeten doen.

 Bekijken: ‘Mijn werkplan in drie minuten.’ (Geen video? Lees pagina 22.)

 Oefenen: Ieder groepslid gaat nu binnen 
drie minuten zijn of haar werk-
plan aan de groep presenteren.
Vraag om feedback na uw presen-
tatie. Noteer de feedback die u 
krijgt. Gebruik de onderstaande 
ruimte om notities te maken.
Houd de feedback beknopt zodat 
iedereen de kans heeft om bin-
nen de tijdslimiet verslag uit te 
brengen.

 Bespreken: Welke ideeën hebt u door de 
verslagen opgedaan die u in uw 
besluitvorming van pas komen? 
Noteer uw gedachten.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

MIJN WERKPLAN: DOOR WAT VOOR SOORT WERK KAN IK ZELFREDZAAM WORDEN?

Noteer drie soorten 
werk die u overweegt.

WIE WEET ER MEER OVER DIT SOORT WERK?

Noteer 3–5 mensen 
met wie u over elke 
baan kunt spreken.

WAT GA IK DEZE MENSEN VRAGEN?

Welk inkomen kan ik 
elke maand verwach
ten wanneer ik begin? 
Welk maandinkomen 
kan ik na een jaar 
werken verwachten?

Hoe kwalificeer ik me 
voor elk soort werk?

Zijn er plaatselijke 
scholen?

Is er een toenemende 
vraag naar dit soort 
werk?

Wat zijn de start
kosten?

Overige vragen?

WAT VOOR WERK LIJKT HET BESTE VOOR EEN INKOMEN EN BIJ 
MIJN STERKE PUNTEN EN VAARDIGHEDEN TE PASSEN?

Wat ben ik over deze 
opties te weten geko
men? Welke lijkt voor 
mij de beste?
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

LEREN

WAT ZIJN MIJN OPLEIDINGSKEUZEN?
 Tijd: Zet de timer op 30 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: We hebben nu ideeën over ons toekomstige werk. Deze week 
bespreken we wat voor soort studie of opleiding ons de vaardig-
heden biedt die ons voor dat werk kwalificeren.

Week 1 WEEK 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
Door wat voor 
soort werk kan 
ik zelfredzaam 
worden?

Met wat voor 
opleiding kan 
ik me voor 
mijn werk 
kwalificeren?

Hoe betaal ik 
mijn opleiding?

Moet ik een 
lening van het 
permanent 
studiefonds 
aanvragen?

Hoe boek ik 
succes tijdens 
de lessen?

Hoe boek ik 
succes buiten 
de lessen om?

 Oefenen: De begeleider geeft alle groepsleden de voorkeurslijsten zelfred-
zaamheidsdiensten als ze de lijsten nog niet hebben gekregen.
Laat twee mensen op het bord schrijven. Dan noemt iedereen 
binnen twee minuten snel zoveel mogelijk plaatselijke scholen of 
opleidingen. Overweeg het volgende:
• Openbare en particuliere scholen of universiteiten
• Beroeps-  en technische opleidingen
• Praktijk-  of bedrijfsopleiding
• Voorkeursopleidingen en - scholen uit de voorkeurslijst voor 

scholen en opleidingen

 Lezen: Met welke mogelijkheden kunnen we ons voor ons toekomstige 
werk kwalificeren? Het is belangrijk om te weten dat niet alle 
scholen en opleidingen gelijk zijn. Ze verschillen in duur, kosten 
en niveau. Sommige helpen gediplomeerden aan een baan. Som-
mige zijn niet effectief of kosten teveel.

 Bekijken: ‘Een school of opleiding kiezen’ (Geen video? Lees pagina 38.)

 Bespreken: Welke stappen gaat u ondernemen om de juiste opleiding te vin-
den?

 Lezen: Als we een PSF- lening gebruiken, moeten we een school of oplei-
ding uit de voorkeurslijst voor scholen en opleidingen kiezen. 
Die scholen bieden de vaardigheden om een voorkeursbaan te 
krijgen. Ze helpen gediplomeerden die baan ook te vinden. U 
kunt om een uitzondering of aanvulling op de lijst verzoeken 
door met uw plaatselijke manager zelfredzaamheidsdiensten con-
tact op te nemen.
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

 Lezen: Deze week stellen we deze vraag en voeren we deze actie uit:

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Met wat voor studie of opleiding kan 
ik me voor mijn werk kwalificeren?
ACTIE VAN DE WEEK: Verken opleidingsmogelijkheden, leer 
over de opleidingen door met anderen te spreken en stel een 
opleidingsplan op.

HOE STEL IK MIJN OPLEIDINGSPLAN OP?
 Oefenen: Gedurende de week stellen we een ‘opleidingsplan’ op (zie 

pagina 33). In deze oefening leren we hoe we dat doen, stap 
voor stap!
Stap 1. Lees de voorbeelden door. Zet vervolgens, alleen ter oefe-
ning, de naam van een opleidingsmogelijkheid die u overweegt 
onder ‘Uw voorbeeld’. Noteer alle mensen met wie u over die 
mogelijkheid kunt spreken.

MIJN OPLEIDINGSPLAN: WAT ZIJN MIJN OPLEIDINGSKEUZEN?

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Uw voorbeeld

Stel een lijst op 
van de opleidingen 
of scholen die u 
overweegt

Polytechnisch instituut Software Certification 
Center

WIE WEET ER MEER OVER DE OPLEIDING OF SCHOOL?

Stel een lijst op van 
mensen met wie 
u over elke oplei
ding of school kunt 
spreken

Zuster Addo werkt daar
Schooladviseurs, leerkrachten

Mijn vriendin, Sophia, heeft 
daar op gezeten

Studenten

Medewerker in  
computerwinkel

Broeder Moldona is  
gediplomeerd
Iemand bij het  

Certification Center
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

Stap 2. Lees de volgende vragen en voorbeelden door. Vul de vak-
ken voor ‘Uw voorbeeld’ in. Voor deze oefening moet u wellicht 
een schatting doen.

WAT GA IK VRAGEN?

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Uw voorbeeld

Hoeveel mensen 
slagen er? Hoeveel 
mensen krijgen een 
goede baan?

80% slaagt en behaalt diploma
Meeste gediplomeerden krijgen 

een goede baan
Velen zijn binnen één jaar 

manager

60–65% behaalt diploma
Vrijwel alle geslaagden krijgen 

een goede baan

Wat is er nodig om 
tot de opleiding of 
school toegelaten te 
worden?

Men laat voor lassen 100 
mensen per jaar toe; moet 

slagen voor basisrekentoets; 2 
referenties nodig

Slagen voor rekentoets
Lesgeld betalen

Gebruik van een notebook

Hoe lang duurt het 
om een diploma te 
behalen?

18 maanden tot diploma
6 maanden aanbevolen 

praktijkopleiding (school regelt 
dit, geen kosten)

9 maanden plus 
certificatietoets

Wat zijn de kosten 
per jaar? Voor de 
hele opleiding?  
Voor het diploma?

10000/jaar lesgeld en bijko-
mende kosten

15000 voor de hele opleiding
8000 (extra) voor certificatie 

en hulpmiddelen

15000/9 maanden
(15000 voor de hele opleiding)
5000 (extra) voor bewijs van 

certificatie

Zijn er studiebeur
zen? Studietoela
gen? Leningen?

Studiebeurzen voor top-
studenten voor laatste 6 

maanden; geen studietoelagen; 
leningen met hoge rente

Nee

Wat is het lesroos
ter? Vervoer?

3 sessies (ochtend, middag, 
avond)

Nabij busroute; 45 minuten 
pendelen voor mij

Ochtend en avond
Twee busritten, 1 uur heen  

en 1 uur terug
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

Stap 3. Lees nu de voorbeelden door en vat vervolgens het ant-
woord onder ‘Uw voorbeeld’ in het vak rechts samen. Bedenk: 
dit is een oefening. We gaan deze week meer accurate informatie 
vergaren.

WAT VOOR WERK LIJKT HET BESTE VOOR EEN INKOMEN EN BIJ 
MIJN STERKE PUNTEN EN VAARDIGHEDEN TE PASSEN?

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Uw voorbeeld

Wat ben ik over 
deze opties te weten 
gekomen? Welke 
lijkt voor mij de 
beste?

Meer tijd. Iets hogere kosten. 
Velen vinden een baan, studie-
beurzen, flexibele tijden. Goede 

connecties met werkgevers.

Minder tijd. Lagere totale 
kosten. Hoger risico van 

falen. Velen vinden een baan. 
Vervoer moeilijk.

 Lezen: Nadat we deze week informatie vergaard hebben, zullen we 
knopen moeten doorhakken. We kunnen steun uit het gebed en 
onze patriarchale zegen halen. Als we waardig en oprecht zijn, zal 
de Heilige Geest ons leiden. De Heer wil ons graag zegenen. Laten 
we Hem om hulp vragen!

HOE PRESENTEER IK MIJN OPLEIDINGSPLAN?
 Lezen: Laten we ter voorbereiding op volgende week de presentatie van 

een opleidingsplan oefenen.

 Oefenen: Sta op en zoek een nieuwe oefenpartner. Presenteer één voorbeel-
dopleidingsplan alsof het uw eigen plan is (zie pagina 30–31). 
Gebruik uw fantasie als u niet alle informatie hebt. Neem drie 
minuten de tijd. Luister dan zo’n twee minuten lang naar feed-
back van de andere persoon.
Wissel van rol en laat de andere persoon het presenteren oefenen.

 Bespreken: Bespreek met de hele groep hoe u gedurende de week informatie 
gaat vergaren en uw opleidingsplan volgende week gaat presente-
ren. Stel vragen en wissel ideeën uit.

 Lezen: Vergaar gedurende de week informatie en neem die in het oplei-
dingsplan op. Spreek met zoveel mogelijk mensen. Stel veel 
vragen en voeg meer vragen aan uw notities toe. Hebt u nog een 
opleidingsplanformulier nodig, dan vindt u een exemplaar op 
pagina 39.
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

MIJN OPLEIDINGSPLAN: WAT ZIJN MIJN OPLEIDINGSKEUZEN?

Stel een lijst op van 
de opleidingen of 
scholen die u over
weegt

WIE WEET ER MEER OVER DE OPLEIDING OF SCHOOL?

Stel een lijst op van 
mensen met wie u 
over elke opleiding of 
school kunt spreken

WAT GA IK VRAGEN?

Hoeveel mensen 
slagen er? Hoeveel 
mensen krijgen een 
goede baan?
Wat is er nodig om 
tot de opleiding of 
school toegelaten te 
worden?

Hoe lang duurt het 
om een diploma te 
behalen?

Wat zijn de kosten 
per jaar? Voor de 
hele opleiding? Voor 
het diploma?

Zijn er studiebeur
zen? Studietoela
gen? Leningen?

Wat is het lesroos
ter? Vervoer?

WELKE SCHOOL KIES IK?

Wat ben ik over 
deze opties te weten 
gekomen? Welke lijkt 
voor mij de beste?
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

HOE KAN IK VOORBEREIDINGEN VOOR EEN PSF- LENING 
TREFFEN?

Uw opleidingsplan is tevens nuttig bij het aanvragen van een eventuele PSF lening voor de bekosti
ging van uw studie of opleiding. Als u een PSF lening overweegt, beantwoordt u deze vragen dan 
bij het opstellen van uw opleidingsplan en bewaar deze informatie voor uw PSF aanvraag.

MIJN OPLEIDINGSPLAN: MET WAT VOOR STUDIE OF OPLEI-
DING KAN IK ME VOOR MIJN WERK KWALIFICEREN?

Gekozen school (uit de voorkeurslijst van ZRD voor 
scholen en opleidingen):
Hoofdrichting  of opleiding (uit de voorkeurslijst van 
ZRD voor scholen en opleidingen):
Voorkeursbaan (uit de voorkeurslijst van ZRD voor 
banen):
Wanneer gaat u met het oog op dit leningverzoek 
met school beginnen?

Geplande diplomering (maand en jaar):

Opmerking: Als de school of opleiding niet in de voorkeurslijst 
van ZRD voor scholen en opleidingen voorkomt en u toch een 
lening wilt aanvragen, neem dan contact op met de manager 
zelfredzaamheidsdiensten.
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‘Ik onderwijs u en leer 
u de weg die u moet 
gaan; ik geef raad, 
mijn oog is op u.’
PSALMEN 32:8

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

NADENKEN

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd:  Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen:  Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?
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2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

TOEZEGGEN

HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga met minstens vijf mensen spreken om informatie voor mijn oplei-
dingsplan te vergaren.
   Mijn doel:   5   8   10

Ik ga de presentatie van mijn opleidingsplan voorbereiden.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het 
mijn gezinsleden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy
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Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?

HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit schema met toezeggingen vóór de volgende bij-

eenkomst om uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes 
hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ of het aantal keren dat u de toezegging 
nagekomen bent.

Heb met 
minstens vijf 
mensen over 

mijn oplei-
dingskeuzen 

gesproken 
(noteer 
aantal)

Heb 
presentatie 

van 
opleidingsplan 

voorbereid 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
De begeleider tekent op onze volgende groepsbijeenkomst een 
schema met toezeggingen op het bord (zoals hierboven). We 
komen tien minuten voordat de bijeenkomst begint binnen en 
noteren onze vorderingen in het schema.
Kies iemand om in onze volgende bijeenkomst de bespreking 
van het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. Laat hem of 
haar bij de stof blijven en geen extra materiaal meenemen. (Weet 
u niet hoe u de bespreking van een onderwerp uit Mijn funda-
ment moet begeleiden? Lees pagina 17 en de binnenzijde van het 
vooromslag.)
Vraag iemand om een slotgebed uit te spreken.
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Informatiebronnen
EEN SCHOOL OF OPLEIDING KIEZEN
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

KWAME: Nou, ik heb een beter idee gekre-
gen van een paar goede banen waar ik op 
wil solliciteren.
CONSUELO: Bereik je er je doel van zelf-
redzaamheid mee?
KWAME: Ik denk het wel. Maar ik heb 
nog steeds niet de vaardigheden om me 
ervoor te kwalificeren.
MEKALA: Ja. Daar zit ik ook mee.
ROBERT: We hebben allemaal meer scho-
ling of een opleiding nodig.
CONSUELO: Maar er zijn zoveel scholen; 
hoe weten we welke we moeten kiezen? De 
kosten verschillen enorm. En hoe weten we 
of ze wel of niet goed zijn?
KWAME: Iemand uit mijn wijk gaat naar 
New Age. Dat is een technische school. 
Misschien ga ik daar gewoon heen.
MEKALA: Ik heb veel posters gezien die 
zeggen dat de staatsuniversiteit de beste is. 
Maar daar word ik toch nooit toegelaten.
ROBERT: En ik heb gehoord dat je meer 
kans hebt op een goede baan als je een 
praktijkopleiding doet of stage loopt.
CONSUELO: Dus hoe komen we erachter?
KWAME: Kunnen we met enkele mensen 
op de scholen praten? Of misschien met 
mensen die gediplomeerd zijn?

MEKALA: Dat zou moeilijk gaan. Ik word 
gewoon zo zenuwachtig.
ROBERT: Maar dat moeten we volgens 
mij wel doen. We moeten met ze praten en 
erachter komen of hun leerlingen afstu-
deren en een goede baan krijgen. En dan 
de kosten en studiebeurzen — het hele 
financiële plaatje? Ik denk dat we gewoon 
met ze moeten praten. En ook met mensen 
die op die school hebben gezeten.
CONSUELO: Ik ga met je mee, Mekala. 
Laten we het samen doen.
MEKALA: Dat zou geweldig zijn!
KWAME: Dit is een belangrijke beslissing 
— ons geld en onze toekomst. Misschien 
moeten we er ook over bidden. Of een 
zegen vragen om ons te leiden. Ik heb op 
mijn zending geleerd dat we door de Heer 
geleid kunnen worden.
MEKALA: Dat geloof ik ook. Misschien 
speelt geloof hier een grote rol in. Geloof 
en hoop en onze inzet. Ik krijg het idee dat 
onze hemelse Vader ons hierin wil zegenen.
ROBERT: En laten we de voorkeurslijst 
voor scholen en opleidingen niet vergeten. 
Er staan goede ideeën in over opleidingen 
en vaardigheden die ons mede voor de 
voorkeursbanen kwalificeren. Misschien 
moeten we daar beginnen, of we nu wel of 
niet een PSF- lening nodig hebben.

Terug naar pagina 29

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?
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MIJN OPLEIDINGSPLAN: WAT ZIJN MIJN OPLEIDINGSKEUZEN?

Stel een lijst op van 
de opleidingen of 
scholen die u over
weegt

WIE WEET ER MEER OVER DE OPLEIDING OF SCHOOL?

Stel een lijst op van 
mensen met wie u 
over elke opleiding of 
school kunt spreken

WAT GA IK VRAGEN?

Hoeveel mensen 
slagen er? Hoeveel 
mensen krijgen een 
goede baan?

Wat is er nodig om 
tot de opleiding of 
school toegelaten te 
worden?
Hoe lang duurt het 
om een diploma te 
behalen?

Wat zijn de kosten 
per jaar? Voor de 
hele opleiding? Voor 
het diploma?

Zijn er studiebeur
zen? Studietoela
gen? Leningen?

Wat is het lesroos
ter? Vervoer?

WELKE SCHOOL KIES IK?

Wat ben ik over 
deze opties te weten 
gekomen? Welke lijkt 
voor mij de beste?

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?
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NOTEN
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Met wat voor opleiding kan ik me voor mijn werk kwalificeren?



3
Hoe betaal ik mijn 

opleiding?
Scholing voor beter werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsle-
den tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit schema met toezeggingen op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb met 
minstens vijf 
mensen over 

mijn oplei-
dingskeuzen 

gesproken  
(noteer aan-

tal)

Heb presen-
tatie van 

opleidings-
plan voorbe-

reid  
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht 

 (Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Gloria 7 J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het schema met toezeggingen 

op het bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

schema met toezeggingen in te vullen terwijl de groep de bespreking 
voortzet.

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 3 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

3: Hoe betaal ik mijn opleiding?
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

VERSLAG UITBRENGEN

BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor alleen deze pagina (niet voor 

het hele gedeelte Verslag uitbrengen).

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. We moeten ernaar streven om al 
onze toezeggingen na te komen. Dat is een van de belangrijkste 
gewoonten van zelfredzame mensen. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door uw toezeggingen deze week na te 
komen? Hebt u hulp van de groep nodig?
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

WAT HEB IK DOOR HET OPSTELLEN VAN MIJN 
OPLEIDINGSPLAN GELEERD?
 Tijd: Zet de timer op 40 minuten voor alleen deze pagina.

 Oefenen: Ieder groepslid gaat nu binnen drie 
minuten zijn of haar opleidings-
plan aan de groep presenteren.
Vraag om feedback na uw presenta-
tie. Noteer de feedback die u krijgt. 
Gebruik de onderstaande ruimte 
om notities te maken.
Houd de feedback beknopt zodat 
iedereen de kans heeft om binnen 
de tijdslimiet verslag uit te brengen.

 Bespreken: Welke ideeën hebt u door de 
verslagen opgedaan die u in uw 
besluitvorming van pas komen? 
Noteer uw gedachten.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

MIJN OPLEIDINGSPLAN: WAT ZIJN MIJN OPLEIDINGSKEUZEN?

Stel een lijst op van de 
opleidingen of scholen 
die u overweegt

WIE WEET ER MEER OVER DE OPLEIDING OF SCHOOL?

Stel een lijst op van 
mensen met wie u 
over elke opleiding of 
school kunt spreken

WAT GA IK VRAGEN?

Hoeveel mensen 
slagen er? Hoeveel 
mensen krijgen een 
goede baan?

Wat is er nodig om 
tot de opleiding of 
school toegelaten te 
worden?

Hoe lang duurt het 
om een diploma te 
behalen?

Wat zijn de kosten 
per jaar? Voor de hele 
opleiding? Voor het 
diploma?

Zijn er studiebeurzen? 
Studietoelagen? 
Leningen?

Wat is het lesrooster? 
Vervoer?

WELKE SCHOOL KIES IK?

Wat ben ik over 
deze opties te weten 
gekomen? Welke lijkt 
voor mij de beste?
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‘Zoekt echter het 
koninkrijk Gods voor-
dat gij naar rijkdom 
streeft. En nadat gij 
hoop in Christus hebt 
verkregen, zult gij rijk-
dom verkrijgen, indien 
gij ernaar streeft; en 
gij zult ernaar streven 
met de bedoeling 
goed te doen: de 
naakten te kleden 
en de hongerigen te 
voeden en de gevan-
genen te bevrijden en 
in de behoeften van 
de zieken en noodlij-
denden te voorzien.’
JAKOB 2:18–19

3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

LEREN

HOE BETAAL IK MIJN OPLEIDING?
 Tijd: Zet de timer op 30 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: We hebben nu een beter idee over de studie of opleiding waarmee 
we ons voor ons toekomstige werk kwalificeren. We kunnen nu 
ook uitzoeken hoeveel die opleiding gaat kosten en hoe we die 
gaan bekostigen. Daar zijn vaak veel mogelijkheden voor, zoals 
eigen spaargeld, hulp van familie, studiebeurzen en leningen.

Week 1 Week 2 WEEK 3 Week 4 Week 5 Week 6
Door wat voor 
soort werk 
kan ik zelfred
zaam worden?

Met wat voor 
opleiding kan 
ik me voor 
mijn werk 
kwalificeren?

Hoe betaal ik 
mijn oplei
ding?

Moet ik een 
lening van het 
permanent 
studiefonds 
aanvragen?

Hoe boek ik 
succes tijdens 
de lessen?

Hoe boek ik 
succes buiten 
de lessen om?

 Bekijken: ‘Voor mijn opleiding betalen’ (Geen video? Lees pagina 54.)

 Lezen: Deze week gaan we antwoord zoeken op de volgende vraag en 
voeren we de volgende actie uit:

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe betaal ik mijn opleiding?
ACTIE VAN DE WEEK: Uitzoeken hoeveel geld ik nodig heb 
om de opleiding te bekostigen die ik overweeg en welke 
mogelijkheden ter bekostiging er zijn, en een financierings-
plan opstellen.

 Lezen: We zullen veel over geld moeten nadenken om onze opleiding 
te bekostigen. Dat is eerst misschien onwennig, maar zo plannen 
we onze financiën verstandig en krijgen we de opleiding die we 
nodig hebben.

 Bespreken:  Lees de Schrifttekst hiernaast. Bespreek als groep de beginselen 
in de Schriften. Hoe kijkt u met inzicht in die beginselen tegen 
geld aan?
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

HOE KAN IK DE KOSTEN VOORSPELLEN?
 Oefenen: Lees het volgende voorbeeld voor en bespreek onderwijl de bere-

keningen.

Manuel wil koelspecialist worden. Er is vraag naar dat beroep in zijn gebied. Het 
staat op de voorkeurslijst voor banen. Hij en zijn vrouw, Elisabeth, hebben een oplei
ding en school uit de voorkeurslijst voor scholen en opleidingen gekozen. Ze weten 
alleen nog niet hoe ze alles moeten bekostigen. Ze brengen samen hun financiën in 
kaart. Ze houden hun uitgaven en inkomsten bij en werken ook hun maandelijkse 
inkomsten en uitgaven bij in het boekje Mijn pad. Dit zijn hun bevindingen:

MAANDELIJKSE INKOMSTEN

Inkomen uit werk 1450

Bijdragen van familie 100

Overige inkomsten (maandelijks) 100

‘A’ totale maandelijkse 
inkomsten 1650

MAANDELIJKSE UITGAVEN

Tiende, gaven 170

Huur 550

Voedsel 450

Vervoer 200

Water, elektriciteit, telefoon 230

‘B’ totale maandelijkse 
uitgaven 1600

Ze berekenen hoeveel ze maandelijks aan een opleiding kunnen besteden: ‘A’ 
totale maandelijkse inkomsten – ‘B’ totale maandelijkse uitgaven = ‘C’ 
oftewel 50.
Daarna berekenen ze hoeveel ze in 
een jaar kunnen betalen: ‘C’ (50) 
x 12 (maanden) = ‘D’ (600). ‘D’ 
oftewel 600 is het totaal dat ze 
jaarlijks aan een opleiding kunnen 
besteden.

Vervolgens berekenen ze wat de 
opleiding gaat kosten: ‘E’.
En tot slot berekenen ze wat ze op 
dit moment niet kunnen  
bekostigen: ‘F’.
Ze zullen dat bedrag moeten 
ophoesten door nog een baan te 
nemen, door een lening aan te  
gaan of op een andere wijze.

OPLEIDINGSKOSTEN  
(voor één jaar)

INSTITUTO 
TECHNICO

Lesgeld 9800

Plus examens en bijkomende kosten + 500

Plus boeken en benodigdheden + 1200

Min studiebeurzen - 1150

‘E’ mijn opleidingskosten =10350

‘D’ wat we kunnen betalen - 600

‘F’ wat we niet kunnen betalen =9750

 Bespreken: Manuel en Elisabeth hebben nog 9750 nodig om het eerste jaar 
van de opleiding te bekostigen. Hebt u gezien hoe ze de bereke-
ningen maakten? Bespreek eventuele vragen die u hebt.
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

WAT ZIJN MIJN INKOMSTEN? WAT ZIJN MIJN UITGAVEN?
 Lezen: Laten we nu zelf een financieringsplan voor onze opleiding 

opstellen.

 Oefenen: Vul dit formulier een paar minuten lang zelfstandig in. Wees eer-
lijk naar uzelf. Gebruik desgewenst een potlood. Zet vervolgens 
gedurende de week met uw familieleden samen de puntjes op 
de i. Doe nu gewoon uw best om de bedragen te schatten.

MAANDELIJKSE INKOMSTEN  
(vermeld ook de inkomsten van uw  

huwelijkspartner als u getrouwd bent)

Inkomen uit werk

Bijdragen van familie voor opleidingskosten

Overige inkomsten

Overige inkomsten

‘A’ totale maandelijkse inkomsten

Nadat u uw inkomsten en uitgaven ingevuld hebt, bere
kent u hoeveel geld u maandelijks aan uw opleiding kunt 
besteden:

‘A’ totale maandelijkse inkomsten – ‘B’ totale maan-

delijkse uitgaven = ‘C’      .

Als ‘C’ 0 of minder is, hebt u geen extra geld om uw opleiding te 
bekostigen.

Als ‘C’ meer dan 0 is, bereken dan hoeveel u in één jaar kunt 
betalen:

‘C’       x 12 (maanden) = ‘D’      .

‘D’ is het totaalbedrag dat u jaarlijks aan een opleiding kunt 
besteden.

MAANDELIJKSE UITGAVEN

Tiende, gaven

Spaargeld

Voedsel

Huisvesting

Water

Ziektekosten

Vervoer

Opleiding

Aflossing schulden

Kleding

Elektriciteit

Telefoon

Overige

‘B’ totale maandelijkse uitgaven

Gebruik de 
bedragen die u op 
het achteromslag 
van Mijn pad 
bijgehouden hebt.
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

WAT ZIJN MIJN OPLEIDINGSKOSTEN?
 Lezen: Vervolgens kijken we naar onze opleidingskosten.

 Oefenen: Probeer de lege plekken in te vullen en maak de berekeningen. 
Gebruik een potlood. Als u één bepaalde opleiding hebt gekozen, 
vul dan één kolom in. Als u twee of drie opleidingen overweegt, 
vul die kolommen dan in ter vergelijking. Werk samen of met uw 
begeleider als u hulp nodig hebt.
Het voorbeeld betreft één jaar. Is uw opleiding korter, pas uw schat-
tingen dan aan. De voorkeurslijst van ZRD voor scholen en oplei-
dingen en de gegevens in uw opleidingsplan komen u hier van pas.

FINANCIERINGSPLAN VOOR MIJN OPLEIDING  
(voor één jaar)

Voorbeeld 
Radioloog 

(med tech)

Opleiding 
1

Opleiding 
2

Opleiding 
3

Lesgeld (één jaar) 12000

Plus examens en bijkomende kosten (toegang, licentie, 
certificatie, eindexamen en overige kosten — één jaar) + 2000 + + +

Plus boeken en benodigdheden (één jaar) + 1000 + + +

Min eventuele studiebeurzen of studietoelagen (één jaar) -  1000 - - - 

‘E’ mijn opleidingskosten (één jaar) = 14000 = = =

‘D’ wat we kunnen betalen (één jaar) -  1000 - - - 

‘F’ wat we nog moeten betalen (één jaar) = 13000 = = =

HOEVEEL VAN MIJN OPLEIDINGSKOSTEN KAN IK ZELF 
BETALEN?
 Oefenen: Kijk naar de onderste regel in het bovenstaande schema.

Als ‘F’ 0 of minder is, kunt u de hele opleiding zelf bekostigen — 
gefeliciteerd!
Als ‘F’ meer dan 0 is, moet u een manier vinden om dat bedrag 
op te hoesten. U kunt het gat bijvoorbeeld met een hogere stu-
diebeurs, een extra baan of een lening overbruggen.
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER ALS IK ZELF NIET 
GENOEG MIDDELEN HEB?
 Lezen: Bij voorkeur kunnen we onze opleiding zelf bekostigen, ook al 

moeten we daar enige offers voor brengen. Als uit onze bereke-
ningen blijkt dat we onze opleiding niet helemaal zelf kunnen 
bekostigen, zoeken we naar andere mogelijkheden.

 Bespreken: Lees bij toerbeurt een gedeelte uit het volgende schema voor. 
Bespreek elke optie kort. Wat zou voor u het beste zijn?

FINANCIERINGSOPTIE PLUSPUNTEN MINPUNTEN

Nog een baan naast school 
erbij nemen

Geen schuld of rente. Vaardigheden 
leren of verfijnen. Belangrijke con
tacten leggen.

Twee banen en het op school 
goeddoen kunnen moeilijk te com
bineren zijn. Het gezin kan eronder 
lijden. De opleiding wordt mogelijk 
pas later afgerond.

Lenen van familie Mensen die u kent en vertrouwt. Zij 
juichen uw succes toe.

Familierelaties komen mogelijk 
onder druk te staan. Kan moeilijk 
zijn bij noodsituatie in de familie.

Studiebeurs of studietoelage Geen schuld of rente. Biedt vrijheid 
om te studeren zonder nog een baan.

Is wellicht moeilijk aan te komen. 
Maar het is wel de moeite waard!

Een betaalde praktijkoplei-
ding of stage

Vaardigheden met betrekking tot 
opleiding leren. Ervaring opdoen. 
Kan in een baan uitmonden.

Een baan, een studie en een prak
tijkopleiding kunnen moeilijk te 
combineren zijn.

Een lening van een bank of 
overheidsinstelling

Krediet bij een bank. Sommige over
heidsleningen hebben een lage rente.

De rente kan hoog zijn. De lening 
moet terugbetaald worden.

Een lening van het per-
manent studiefonds (PSF- 
lening) aanvragen

Beschikbaar voor trouwe, actieve 
kerkleden. Lage rente. Prestatieprik
kels bevorderen aflossing van de 
lening.

De lening moet terugbetaald 
worden (zodat anderen een lening 
kunnen krijgen).

 Bespreken: Hebt u op basis van prijs en kwaliteit de juiste school gevonden?
Kunt u een eventuele lening terugbetalen? Als vuistregel geldt 
dat de maandelijkse aflossing van de lening na uw opleiding 
niet meer mag zijn dan tien procent van de totale maandelijkse 
inkomsten die u verwacht.
Wie kan u antwoorden geven als u meer informatie over het 
bekostigen van uw opleiding nodig hebt? Gaat u dit met uw 
familieleden bespreken? Waar kunt u nog meer terecht voor meer 
informatie?
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

HOE PRESENTEER IK HET FINANCIERINGSPLAN VOOR 
MIJN OPLEIDING?
 Oefenen: Volgende week gaat u uw financieringsplan binnen drie minuten 

presenteren. U kunt het onderstaande script gebruiken. U hoeft 
geen vertrouwelijke informatie prijs te geven. Na uw presentaties 
volgende week gaat de groep een bepaalde financiële optie onder 
de loep nemen: een lening van het permanent studiefonds.
Ga in de loop van de week op zoek naar deze antwoorden om het 
plan in te vullen. Oefen de presentatie met uw familie of anderen.

FINANCIERINGSPLAN VOOR MIJN OPLEIDING

 1. Ik heb            (aantal) scholen vergeleken qua prijs en waarde.

 2. De drie beste scholen voor mij zijn:

 ,  ,  .

 3. Op dit moment lijkt de school   voor mij de beste optie omdat 

 .
 4. Ik heb mijn inkomsten en uitgaven met mijn gezinsleden doorgenomen. Daaruit blijkt 

het volgende:

 .

 5. Ik heb de berekeningen gemaakt om te zien of ik de opleiding zelf kan bekostigen (dat 
kan wel of dat kan niet).

(Als u alles zelf kunt bekostigen, ga dan naar nummer 9; zo niet, ga dan naar nummer 6.)

 6. Ik heb nog         (bedrag) nodig voor mijn eerste schooljaar met behulp van 
nog een baan, studiebeurs, steun van familie of een lening.

 7. Na het eerste jaar heb ik ongeveer       (bedrag) nodig voor de volgende     
schooljaren.

 8. Ik heb meerdere opties bekeken om mijn opleiding te bekostigen. Op dit moment zie ik 

het meeste in een  .

 9. (Als u hierover iets wilt vermelden) Ik heb over mijn opleiding en mijn financieringsplan 

gebeden en  

 .

 10. Ik kan jullie advies en hulp goed gebruiken. Hebben jullie nog suggesties voor mij? 
Noteer ideeën hier.
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‘Alle overwinning en 
heerlijkheid valt u ten 
deel door uw ijver, 
getrouwheid en gelo-
vige gebeden.’
LEER EN VERBONDEN 
103:36

3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

NADENKEN

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd:  Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen:  Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?
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3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

TOEZEGGEN

HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga samen met mijn gezin een nauwkeurig overzicht maken van mijn 
inkomen en uitgaven voor levensonderhoud.

Ik ga mijn opleidingskosten noteren en mogelijkheden van studiebeurzen, 
studietoelagen, leningen en andere financieringsopties onderzoeken.

Ik ga de presentatie van mijn financieringsplan voorbereiden.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het 
mijn gezinsleden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy
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Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Stel vóór de volgende 
bijeenkomst instructies 
over het afbetalen 
van PSF- leningen in 
uw land op. Neem de 
instructies de volgende 
bijeenkomst voor ieder 
groepslid mee.

3: Hoe betaal ik mijn opleiding?

HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit schema met toezeggingen vóór de volgende bij-

eenkomst om uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes 
hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ of het aantal keren dat u de toezegging 
nagekomen bent.

Heb met 
gezinsleden 
inkomen en 

uitgaven 
doorgenomen 
en genoteerd 

(Ja/Nee)

Heb oplei-
dingskosten 
genoteerd; 
heb financi-
ele opties 

bestudeerd 
(Ja/Nee)

Heb presen-
tatie van 

financierings-
plan voorbe-

reid  
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 

toegepast 
en het 

gezinsleden 
bijgebracht 

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 17 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
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Informatiebronnen
VOOR MIJN OPLEIDING BETALEN
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

MEKALA: Tjonge. Ik ben deze week veel 
over verschillende scholen te weten gekomen.
CONSUELO: Je had haar moeten zien. Ze 
stapte gewoon op al die mensen af om een 
praatje te maken. Ik kon haar niet bijhou-
den.
ROBERT: Heb je een definitieve keuze 
gemaakt?
MEKALA: Nee, maar ik ga uit twee opties 
kiezen.
CONSUELO: En ik heb nog drie goede 
opties.
KWAME: Dat is geweldig, mensen. Bij mij 
schiet het geen meter op.
ROBERT: Wat bedoel je?
KWAME: Nou, ik ben nog steeds de 
kluts kwijt. Of misschien gewoon bang. 
Niemand in mijn familie heeft ooit meer 
scholing gehad dan op basisniveau. Ik heb 
met vijf verschillende scholen gesproken en 
het werd me allemaal teveel. De vereisten 
leken nogal ingewikkeld en de kosten — 
dat geld krijg ik nooit bij elkaar.
ROBERT: Had je dat gevoel aan het begin 
van je zending ook niet?

KWAME: Eigenlijk wel, ja, nu je het zegt. 
Dat is zo.
CONSUELO: Maar je had veel succes.
KWAME: Dat duurde even, maar ik werd 
echt gezegend. En ik groeide erin.
MEKALA: Ik ben ook wel een beetje bang. 
Financieel lijkt het onmogelijk. Maar ik 
heb met een zuster in onze wijk gesproken 
die alles had gedaan wat ze kon en toen 
een lening kreeg om de rest te betalen. Dat 
was een PSF- lening. Als we elkaar gewoon 
blijven helpen, komt het vast wel goed.
ROBERT: En er is een broeder bij mij in 
de wijk die het eerste jaar zelf betaalde 
en voor het tweede jaar een studiebeurs 
verdiende.
CONSUELO: Mijn man en ik proberen uit 
te zoeken hoe we iets kunnen sparen en ik 
heb een oom die misschien kan helpen.
KWAME: Nou, ik heb geen rijke ooms in 
de familie. Maar we zijn al zover gekomen 
en ik kan mijn dromen niet laten varen. 
Misschien heb je gelijk, Mekala. Ik ga nog 
een paar weken door, als jullie me blijven 
aanmoedigen.

Terug naar pagina 45

3: Hoe betaal ik mijn opleiding?
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Scholing voor beter werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsle-
den tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.
• Vraag via het zelfredzaamheidscentrum van uw ring om een exem-

plaar van de plaatselijke PSF- brochure voor ieder groepslid. Neem ze 
naar de bijeenkomst van vandaag mee.

• Neem instructies mee over het afbetalen van PSF- leningen in uw land 
(beschikbaar via het zelfredzaamheidscentrum van uw ring of online 
op srs. lds. org/ pef). Maak een kopie voor ieder groepslid.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit schema met toezeggingen op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb met 
gezinsleden 
inkomen en 

uitgaven 
doorgenomen 
en genoteerd 

(Ja/Nee)

Heb oplei-
dingskosten 
genoteerd; 
heb financi-
ele opties 

bestudeerd 
(Ja/Nee)

Heb pre-
sentatie 
van finan-

cieringsplan 
voorbereid 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria J J J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het schema met toezeggingen 

op het bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

schema met toezeggingen in te vullen terwijl de groep de bespreking 
voortzet.

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 4 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

NIEUW! 

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?



57

BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor alleen deze pagina (niet voor 

het hele gedeelte Verslag uitbrengen).

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. We moeten ernaar streven om al 
onze toezeggingen na te komen. Dat is een van de belangrijkste 
gewoonten van zelfredzame mensen. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen.

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15

Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door uw toezeggingen deze week na te 
komen? Hebt u hulp van de groep nodig?

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?

VERSLAG UITBRENGEN
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WAT HEB IK DOOR HET OPSTELLEN VAN MIJN 
FINANCIERINGSPLAN GELEERD?
 Tijd: Zet de timer op 40 minuten voor alleen deze pagina.

 Oefenen: Ieder groepslid gaat nu binnen drie 
minuten zijn of haar financieringsplan 
aan de groep presenteren.
Vraag om feedback na uw presenta-
tie. Noteer de feedback die u krijgt. 
Gebruik de onderstaande ruimte om 
notities te maken.
Houd de feedback beknopt zodat 
iedereen de kans heeft om binnen de 
tijdslimiet verslag uit te brengen.

 Bespreken: Hebt u door de verslagen ideeën 
opgedaan die u in uw besluitvorming 
van pas komen? Noteer uw gedachten 
hieronder.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

FINANCIERINGSPLAN VOOR MIJN OPLEIDING

 1. Ik heb   (aantal) scholen vergeleken qua prijs en waarde.

 2. De drie beste scholen voor mij zijn:

 ,  ,  .

 3. Op dit moment lijkt de school   voor mij de beste optie omdat 

 .

 4. Ik heb mijn inkomsten en uitgaven met mijn gezinsleden doorgenomen. Daaruit blijkt 
het volgende:

 .

 5. Ik heb de berekeningen gemaakt om te zien of ik de opleiding zelf kan bekostigen (dat 
kan wel of dat kan niet).

(Als u alles zelf kunt bekostigen, ga dan naar nummer 9; zo niet, ga dan naar nummer 6.)

 6. Ik heb nog         (bedrag) nodig voor mijn eerste schooljaar met behulp van 
nog een baan, studiebeurs, steun van familie of een lening.

 7. Na het eerste jaar heb ik ongeveer       (bedrag) nodig voor de volgende     
schooljaren.

 8. Ik heb meerdere opties bekeken om mijn opleiding te bekostigen. Op dit moment zie ik 

het meeste in een  .

 9. (Als u hierover iets wilt vermelden) Ik heb over mijn opleiding en mijn financieringsplan 

gebeden en  

 .

 10. Ik kan jullie advies en hulp goed gebruiken. Hebben jullie nog suggesties voor mij? 
Noteer ideeën hier.

 

 

 

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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MOET IK EEN LENING VAN HET PERMANENT 
STUDIEFONDS AANVRAGEN?
 Tijd: Zet de timer op 30 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: We hebben manieren besproken om onze opleiding te bekosti-
gen. Eén optie is een lening van het permanent studiefonds (PSF- 
lening).

Week 1 Week 2 Week 3 WEEK 4 Week 5 Week 6
Door wat voor 
soort werk kan 
ik zelfredzaam 
worden?

Met wat voor 
opleiding kan 
ik me voor mijn 
werk kwalifice
ren?

Hoe betaal ik 
mijn opleiding?

Moet ik een 
lening van het 
permanent 
studiefonds 
aanvragen?

Hoe boek ik 
succes tijdens 
de lessen?

Hoe boek ik 
succes buiten 
de lessen om?

 Lezen: Deze week gaan we antwoord zoeken op de volgende vraag en 
voeren we de volgende actie uit:

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Moet ik een lening van het per-
manent studiefonds aanvragen?
ACTIE VAN DE WEEK: Met mijn gezinsleden besluiten 
of ik al dan niet een PSF- lening ga aanvragen. Als een 
lening voor mij nodig is, ga ik de aanvraag voor de 
lening invullen.

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?

LEREN
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WAT IS EEN LENING VAN HET PERMANENT 
STUDIEFONDS?
 Bekijken: ‘Wat is een PSF- lening?’ (Geen video? Lees pagina 68.)

 Bespreken: Wat voor gedachten of gevoelens riep de video bij u op?

 Oefenen: Vorm groepjes van twee of drie. Lees bij toerbeurt de volgende 
citaten van president Gordon B. Hinckley voor over de mensen 
die een PSF- lening krijgen.

“[Zij] zullen […] gewilde vaardigheden 
[opdoen]. […] Met vakbekwaamheid 
kunnen deze jonge mensen boven de 
armoede uitrijzen. […] Onderwijs is de 
sleutel tot mogelijkheden.’ (‘Het perma
nente studiefonds’, Liahona, juli 2001, 
62–67.)

‘Ze zullen trouwen en vaardigheden 
gebruiken waarmee ze in aanmerking 
komen voor een goede baan, en ze 
zullen hun plaats in de gemeenschap 
innemen om een grote maatschappe
lijke bijdrage te leveren.’ (‘De kerk gaat 
voorwaarts’, Liahona, juli 2002, 6.)

‘In hun vaderland zullen ze leiders wor
den in dit belangrijke werk. Ze zullen 
hun tiende en hun vastengaven betalen 
waardoor de kerk dit werk over de hele 
wereld kan uitbreiden.’ (‘Bukken om 
iemand anders op te richten’, Liahona, 
januari 2002, 62.)

‘[Ze] zullen het geld terugbetalen en als 
ze dat gedaan hebben, zullen ze een 
heerlijk gevoel van vrijheid genieten 
doordat ze de kwaliteit van hun leven 
hebben verbeterd. […] Ze kunnen met 
opgeheven hoofd lopen in een geest van 
onafhankelijkheid.’ (‘Het permanente 
studiefonds’, Liahona, juli 2001, 62.)

 Bespreken: Welke bovenstaande beloften zijn belangrijk voor u? In welke 
opzichten zou het leven voor u en uw gezin anders zijn als die 
beloften vervuld werden?

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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WIE KAN EEN PSF- LENING AANVRAGEN?
 Lezen: PSF- leningen waren eerder alleen bestemd voor teruggekeerde 

zendelingen tussen de 18 en 30 jaar. Tegenwoordig zijn ze 
bestemd voor alle kerkleden vanaf 18 jaar die ervoor in aanmer-
king komen. Laten we de voorwaarden eens op een rij zetten. 
(Uitzonderingen op deze voorwaarden zijn in ongebruikelijke 
gevallen na goedkeuring van priesterschapsleiders mogelijk.)

 Oefenen: Draai uw stoel bij zodat u tegenover een ander groepslid zit. Lees 
samen de voorwaarden aan de linkerkant in het onderstaande 
vak door. Trek een lijn naar de woorden rechts die op de lege 
plekken horen. We laten één voorbeeld zien.

DEELNEMERS AAN HET PSF- LENINGPROGRAMMA:

Zijn actief lid van de kerk met een  . instituut

Zijn door hun priesterschapsleiders aangemerkt als   waardig, 
hebben behoefte aan financiële steun en zijn volop bereid hun doelen 
te bereiken.

18 jaar of ouder

Hebben de leeftijd van  . roeping

Studeren aan een opleiding en school die voorkomt  . Scholing voor beter werk

Zijn voorbereid door deelname aan een groep   en opstellen van het 
PSF leningplan. tempel

Wonen, werken en studeren aan plaatselijke scholen in een gebied 

waar  .
op de voorkeurslijst voor scholen 
en opleidingen

Hebben integriteit en zelfredzaamheid hoog in het vaandel door  . adviseur

Werken samen met een  , die deelnemers bijstaat om school, werk en 
aflossing van de lening tot een goed einde te brengen. PSF leningen zijn goedgekeurd

Volgen  , indien jonge alleenstaande. de lening volledig terug te betalen

Zie pagina 69 voor meer uitleg over de voorwaarden.

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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HOE WERKT EEN PSF- LENING?
Aanwijzing voor begeleider: Deel de plaatselijke PSF- 
brochure uit met specifieke richtlijnen voor het PSF- programma 
in uw gebied.

 Bespreken: Lees de plaatselijke PSF- brochure vlug door met specifieke richt-
lijnen voor PSF- leningen in uw gebied. Wat zijn uw bevindingen?

 Lezen: Als we goed presteren, kan het uitstaande bedrag van de lening 
worden verlaagd. Het totale uitstaande bedrag van de lening kan 
worden verlaagd als we (1) goede cijfers halen, (2) afstuderen, (3) 
ons doel bereiken wat werk betreft en (4) altijd op tijd de aflos-
singen op de lening betalen. Doen we die dingen, dan bouwen 
we krediet op voor onze goede prestaties en wordt het uitstaande 
verschuldigde bedrag verlaagd.
Zie pagina 70 voor meer informatie over PSF- leningen. Lees deze 
informatie thuis nog eens goed door. U kunt voor eventuele vra-
gen ook bij een zelfredzaamheidscentrum terecht.

 Bespreken: Hebt u andere vragen die de groep kan helpen beantwoorden?

HOE GAAT DE AANVRAAG IN ZIJN WERK?
 Lezen: Hieronder staan de stappen om een PSF- lening aan te vragen. 

Verdiep u samen met een partner in de informatie die u voor 
elke stap nodig hebt. Ga naar de genoemde pagina voor elke stap 
en lees bij toerbeurt voor (maar vul de informatie op de andere 
pagina’s niet in). Keer dan naar deze pagina terug en vink het 
vakje voor die stap af.

 ☐ 1. Kies een baan, opleiding en school uit de voorkeurslijsten van ZRD (zie 
pagina 11, 14, 33, 34).

 ☐ 2. Stel een financieringsplan voor uw opleiding op (zie pagina 50).
 ☐ 3. Kies een PSF leningadviseur (zie pagina 71–72).
 ☐ 4. Vul het werkblad voor uw PSF leningplan in (zie pagina 73–74).
 ☐ 5. Zorg voor een aanbeveling van uw priesterschapsleider (zie pagina 75–76).
 ☐ 6. Vul de online aanvraag voor uw PSF lening in op srs. lds. org/ pef (zie 

pagina 77).

 Bespreken: Hebt u alle benodigde informatie om de stappen uit te voeren? 
Zo niet, hoe komt u er dan aan?

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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WAT GEBEURT ER NA MIJN AANVRAAG?
 Lezen: Na het invullen van de aanvraag gebeurt er het volgende.

U stuurt een 
aanvraag in

PSF 
medewerkers en 
 leidinggevenden 
beoordelen de 
aanvraag

Als de aanvraag 
wordt goed
gekeurd, gaat 
u akkoord met 
de leningover
eenkomst op de 
PSF website

PSF specialist 
voert een 
gesprek met 
u per telefoon 
en voert een 
gesprek met 
uw adviseur per 
telefoon

U meldt u aan 
bij de school en 
verzoekt dat de 
school betaald 
krijgt

1 2 3 4 5

 Bespreken: Zijn er nog vragen? Als u de antwoorden niet weet, bezoek dan 
het dichtstbijzijnde zelfredzaamheidscentrum.
Als uw begeleider toegang tot internet heeft, kan hij of zij de PSF- 
website openen en laten zien hoe het aanvragen van een lening 
in zijn werk gaat.

HOE KAN IK EEN AFBETALING DOEN?
 Lezen: Een PSF- lening is geen gift en u wordt geacht die terug te beta-

len. We zeggen terugbetaling toe. We doen die toezegging in het 
aanbevelingsgesprek met onze priesterschapsleider voor de PSF- 
lening en wanneer we de aanvraag online invullen.
Met onze aflossing van de PSF- lening komt er geld beschikbaar 
voor anderen die een PSF- lening nodig hebben, met inbegrip van 
leden uit onze ring of ons district. Betalen we die niet terug, dan 
is er minder geld voor toekomstige PSF- leningen.
Lees het citaat hiernaast.

 Bespreken: Waarom is de PSF- lening terugbetalen belangrijk? Denk na over 
de volgende redenen:
• Leren toezeggingen en verbonden na te komen.
• Anderen dezelfde gelegenheid bieden om een lening te krijgen.
• De beloofde zegeningen voor uzelf en uw gezin ontvangen.
• Uw geloof in Jezus Christus vergroten en zelfredzaam worden.

 Lezen: Om te zorgen dat we weten hoe we afbetalingen voor de lening 
doen, moeten we onze eerste afbetaling doen voordat onze school 
geld kan ontvangen.
Aanwijzing voor begeleider: Deel de betalingsinstructies 
voor uw land uit.
Neem de betalingsinstructies voor uw land vlug door.

‘De begunstigden zul-
len het geld terug-
betalen en als ze dat 
gedaan hebben, zullen 
ze een heerlijk gevoel 
van vrijheid genieten 
doordat ze de kwa-
liteit van hun leven 
hebben verbeterd, 
niet door een beurs 
of [gift], maar door te 
lenen en daarna terug 
te betalen. Ze kunnen 
met opgeheven hoofd 
lopen in een geest van 
onafhankelijkheid. De 
kans dat ze voor de 
rest van hun leven 
getrouw en actief blij-
ven, is heel groot.’
GORDON B. HINCKLEY, 
‘Het permanente 
studiefonds’, Liahona, juli 
2001, 62

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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WAT IS ER NODIG OM MET EEN PSF- LENING TE SLAGEN?
 Bekijken: ‘Ik heb twee handen om mee te werken’ (Geen video? Lees 

pagina 78.)

 Bespreken: Beschrijf in één woord wat u tijdens deze video gevoeld hebt.
Kiest u er op basis van wat u nu weet voor om een PSF- lening 
aan te vragen? Wat kunt u de komende week doen om een goede 
beslissing over deze mogelijkheid te nemen?

 Lezen: We staan er in onze voortgang niet alleen voor. Vergeet niet: 
‘Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft 
(Filippenzen 4:13).

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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‘Luistert naar de 
woorden des Heren 
en vraagt de Vader 
in de naam van Jezus 
om alle dingen die 
gij nodig hebt. Twij-
felt niet, doch weest 
gelovig.’
MORMON 9:27

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?

NADENKEN

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen: Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga mijn plannen voor werk, opleiding en financiering met mijn 
gezinsleden bespreken.

Ik ga met mijn gezinsleden besluiten of ik al dan niet een PSF- lening 
nodig heb.

Ik ga op zoek naar een leningadviseur, met mijn priesterschapsleider 
spreken en met de aanvraagprocedure beginnen.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het 
mijn gezinsleden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit schema met toezeggingen vóór de volgende bijeen-

komst om uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieron-
der ‘Ja’, ‘Nee’ of het aantal keren dat u de toezegging nagekomen 
bent.

Heb plannen 
voor werk, 

opleiding en 
financiering 

met 
gezinsleden 
besproken 
(Ja/Nee)

Heb besloten 
of ik een PSF- 

lening nodig 
heb  

(Ja/Nee)

Als ik een 
PSF- lening 
nodig heb, 
ben ik met 

de aanvraag-
procedure 
begonnen 
 (Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
het gezinsle-

den bijgebracht 
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 17 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar srs-
feedback@ ldschurch. 
org te sturen.

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?

Informatiebronnen
WAT IS EEN PSF- LENING?
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

BRAZILIAANSE BROEDER: Na mijn 
zending wilde ik echt een opleiding volgen. 
Ik bleef het proberen, jaar na jaar, maar ik 
kon steeds maar niet naar school. Ik bleef 
denken dat de opleidingen wel goedkoper 
zouden worden, maar dat gebeurde niet. 
Het werd allemaal steeds duurder, steeds 
moeilijker en moeilijker.
HAÏTIAANSE ZUSTER: Zonder een oplei-
ding kom je er niet in Haïti. Je kunt niet 
leven zonder een opleiding.
ARGENTIJNSE BROEDER: Ik droom van 
dezelfde dingen als alle jonge mensen in 
de kerk: een gezin stichten en in de kerk 
dienen. En om die dingen goed te doen, heb 
ik een goede baan nodig.
PRESIDENT HINCKLEY: Als remedie 
voor deze situatie stellen we een plan voor. 
Wij geloven dat dit plan door de Heer geïn-
spireerd is. […] Het wordt het permanente 
studiefonds genoemd.
VANDERLEI: Na mijn zending was ik 
niet in de gelegenheid om te gaan studeren. 
En toen gebeurde er iets! Het permanente 
studiefonds werd in het leven geroepen en 
ik was er heel blij mee! Ik ging naar de 
school, schreef me in en betaalde voor de 
opleiding. Ik deed mijn best en slaagde. Ik 
was de beste leerling van de klas! Vóór die 
opleiding was ik arbeider. Andere mensen 
deelden de lakens uit. Na mijn opleiding 
kreeg ik een baan als manager van een 

team van 450 mensen. Ik heb nu ook een 
veel beter salaris. Mijn vrouw hoeft niet 
meer te werken. Zij zorgt voor onze kinde-
ren, wat voor ons het belangrijkste is. En 
ik kan met liefde in de kerk dienen. Ik kan 
met toewijding dienen. Mijn leven en dat 
van mijn gezin zijn er echt door veranderd.
NADINE: Ik moet er alles aan doen om de 
lening terug te betalen, want ik weet dat 
anderen er dan ook gebruik van kunnen 
maken om een opleiding te volgen. Je moet 
wel eerlijk zijn als je aan dit programma 
meedoet.
CARLOS: In mijn patriarchale zegen staat 
dat ik deze gelegenheid zou krijgen, en dat 
is ook gebeurd. Voor ons is het permanente 
studiefonds niet alleen maar iets stoffelijks. 
Voor ons is het een profetie. Het is heilig.
KEVIN: Ik had het gevoel dat de profeet 
me aankeek, dat hij mijn situatie zag. Ik 
voelde gewoon dat hij zei: ‘Ik moet jou 
helpen.’
PRESIDENT HINCKLEY: De weg die vóór 
ons ligt is duidelijk, de behoefte is enorm 
en de Heer heeft ons de weg gewezen. Het 
zal iedereen die ermee te maken krijgt tot 
zegen zijn — de jonge mensen en toekom-
stige gezinnen. En het zal de kerk tot zegen 
zijn. Wij bidden nederig en dankbaar dat 
God deze onderneming zal zegenen.

Terug naar pagina 60
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WAT ZIJN DE VOORWAARDEN VOOR EEN PSF- LENING?
• Deelnemen aan een groep Scholing voor beter werk; het werkblad 

voor een PSF- leningplan invullen.
• Een baan, school en opleiding kiezen uit de voorkeurslijsten van 

ZRD; uitzonderingen op verzoek.
• Een leningadviseur kiezen die met school, werk en verplichtingen 

inzake de lening helpt.
• Instituut bijwonen (voor jonge alleenstaanden).
• 18 jaar of ouder zijn.
• Tempelwaardig en in een roeping werkzaam zijn.
• Een aanbeveling van een priesterschapsleider krijgen.

Terug naar pagina 61
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HOE KAN EEN PSF- LENING GEBRUIKT WORDEN? HOE ZIT 
HET MET TERUGBETALEN?
PSF- leningen zijn te gebruiken voor de bekostiging van:

• Een opleiding en scholing met voldoende perspectief op een baan of 
eigen bedrijf.

• Lesgeld, boeken en sommige benodigdheden (lesgeld wordt aan de 
school betaald).

De richtlijnen voor het aflossen van leningen zijn als volgt:
• Specifieke bedragen en instructies voor het aflossen zijn voor elk land 

beschikbaar.
• De aflossing wordt gebaseerd op een combinatie van prestatieprikkels 

en geld.
◦ Prestatieprikkels verminderen het resterende af te lossen 

bedrag van de lening als volgt:
• 5% vermindering van de jaarlijkse uitbetaalde lening voor 

goede cijfers in een jaar (zie de PSF- brochure voor een defini-
tie van goede cijfers)

• 10% vermindering bij voltooiing van het opleidingspro-
gramma (diplomering)

• 10% vermindering bij het behalen van plandoelstellingen 
(baan en hoogte van inkomen)

• Bijkomende prikkel van 25% voor alle tijdige aflossingen
• Extra vermindering van 10% op het resterende bedrag als de 

lening vroegtijdig afbetaald wordt
◦ Maandelijkse aflossingen van de lening in school-

periode
• Eerste aflossing is vereist voordat de school betaald wordt
• Geringe maandelijkse aflossing in de schoolperiode voor 

goedkope, korte programma’s
• Hogere maandelijkse aflossing in de schoolperiode voor 

duurdere, langere programma’s
◦ Maandelijkse aflossingen vanaf zes maanden na vol-

tooiing of stoppen van de opleiding
• De aflossing wordt vastgesteld op basis van het bedrag van 

de lening en de duur van de opleiding
• Met een klein bedrag aan rente
• Kan volledig in drie of vier jaar afgelost worden met alle 

prestatieprikkels meegerekend

Terug naar pagina 62
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DE PSF- LENINGADVISEUR

Wie is een PSF- leningadviseur?
Een PSF- leningadviseur is een volwassene die u bijstaat om 
school, werk en aflossing van de lening tot een goed einde te 
brengen. De PSF- leningadviseur is niet medeverantwoor-
delijk voor de lening en heeft geen financiële verplich-
ting met betrekking tot de lening.

Hoe kies ik mijn PSF- leningadviseur?
Vraag een verantwoordelijke volwassene als uw PSF- 
leningadviseur. U kunt iemand kiezen die over uw plannen weet, 
bijvoorbeeld ook mensen die u over een baan of school gespro-
ken hebt. Hij of zij kan al dan niet lid van de kerk zijn.
Voor toegang tot de pagina van de PSF- leningadviseur op de 
PSF- website heeft de PSF- leningadviseur een LDS- account nodig. 
U hebt de volgende gegevens van uw adviseur voor de online 
aanvraag van uw PSF- lening nodig:
 1. Gebruikersnaam van LDS- account (optioneel)  

  
 (LDS- accounts zijn voor iedereen beschikbaar.)

 2. Telefoonnummer (primair)  

 3. Telefoonnummer (secundair)  

 4. E- mail  
Uw PSF- leningadviseur wordt door een PSF- vertegenwoordiger 
benaderd om de verantwoordelijkheden van een adviseur op zich 
te nemen.

vervolgd op volgende pagina
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Wat moet mijn PSF- leningadviseur weten en doen?
Uw adviseur:
• Moet weten dat hij of zij niet voor uw PSF- lening financieel 

verantwoordelijk is.
• Voorziet u van aanmoediging en advies inzake kwesties 

rondom opleiding, werk of aflossing en steunt u in uw 
voornemen om de PSF- lening terug te betalen.

• Krijgt telefoontjes of elektronische berichten van PSF- 
vertegenwoordigers en priesterschapsleiders om uw 
vorderingen te bespreken.

• Moet informatie met betrekking tot uw lening vertrouwelijk 
houden.

• Gaat akkoord en stemt ermee in dat het PSF gegevens van 
kerklidmaatschapskaarten mag gebruiken en verwerken in 
verband met zijn of haar rol als PSF- leningadviseur.

Terug naar pagina 62
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PSF- LENINGPLAN

Vul dit plan thuis in, niet tijdens de bijeenkomst. Gebruik gegevens uit uw werkboek 
Scholing voor beter werk. Laat dit plan aan uw priesterschapsleider zien tijdens het aanbevelingsge
sprek voor uw PSF lening.

Mijn adviseur (uit Week 4, pagina 71)

Naam:  

Gebruikersnaam van LDS account (optioneel):  

Telefoonnummer (primair):  

Telefoonnummer (secundair):  

E mail:  

Mijn werkplan (uit Week 1, pagina 14)

MIJN WERKPLAN: DOOR WAT VOOR SOORT WERK KAN IK ZELFREDZAAM WORDEN?

Huidig werk

Uren die u per week werkt 
(alle banen):

Functie(s):

Inkomen per maand:

Toekomstig werk (moet op de voorkeurslijst van ZRD voor banen staan of er moet een uitzonde-
ring worden aangevraagd)

Toekomstige functie:

Geschat inkomen per 
maand (na de scholing):

Mijn opleidingsplan (uit Week 2, pagina 34)

MIJN OPLEIDINGSPLAN: MET WAT VOOR STUDIE OF OPLEIDING 
KAN IK ME VOOR MIJN WERK KWALIFICEREN?

Gekozen school (uit de voorkeurslijst van ZRD voor scholen 
en opleidingen):
Hoofdrichting  of opleiding (uit de voorkeurslijst van ZRD 
voor scholen en opleidingen):

Voorkeursbaan (uit de voorkeurslijst van ZRD voor banen):

Wanneer gaat u met het oog op dit leningverzoek met 
school beginnen?

Geplande diplomering (maand en jaar):

vervolgd op volgende pagina
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PSF- LENINGPLAN  
(VERVOLG)

Mijn inkomsten en uitgaven (uit Week 3, pagina 47)

PLUS MAANDELIJKSE INKOMSTEN  
(vermeld ook de inkomsten van uw 

huwelijkspartner als u getrouwd bent)
Inkomen uit werk

Bijdragen van familie voor opleidingskosten

Overige inkomsten

Overige inkomsten (maandelijks)

‘A’ totale maandelijkse inkomsten

Bereken nu hoeveel geld u maandelijks aan uw opleiding kunt 
besteden:
‘A’ totale maandelijkse inkomsten – ‘B’ totale maan-
delijkse uitgaven = ‘C’       x 12 (maanden) = 

‘D’      .

PLUS MAANDELIJKSE UITGAVEN

Tiende, gaven

Spaargeld

Voedsel

Huisvesting

Water

Ziektekosten

Vervoer

Opleiding

Aflossing schulden

Kleding

Elektriciteit

Telefoon

Overige

‘B’ totale maandelijkse 
uitgaven

Mijn opleidingskosten (uit Week 3, pagina 48)

FINANCIERINGSPLAN VOOR MIJN OPLEIDING (voor één jaar) Gekozen 
school

Lesgeld (één jaar)

Plus examens en bijkomende kosten (toegang, licentie, certificatie, eindexamen en overige kosten — één jaar) +

Plus boeken en benodigdheden (één jaar) +

Min eventuele studiebeurzen of studietoelagen (één jaar)  

‘E’ mijn opleidingskosten (één jaar) =

‘D’ wat we kunnen betalen (één jaar)  

‘F’ wat we nog moeten betalen (één jaar) =

Aanbeveling door begeleider

                (naam) heeft vier lessen van Scholing voor beter 
werk voltooid en is klaar om een PSF- lening aan te vragen.

Naam begeleider  Handtekening begeleider  Datum 

4: Moet ik een lening van het permanent studiefonds aanvragen?
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AANBEVELING DOOR PRIESTERSCHAPSLEIDER
Dit formulier is beschikbaar via het zelfredzaamheidscentrum van uw ring of 
online op srs. lds. org/ pef. Neem uw PSF- leningplan (pagina 73–74) mee naar het 
aanbevelingsgesprek met uw priesterschapsleider.

vervolgd op volgende pagina
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Fundamentele leerstellingen inzake zelfredzaamheid voor priester-
schapsleiders en aanvragers

Geloof in Jezus Christus 
LV 104:15; Ether 12:27

Vertrouw erop dat God ten doel heeft om in 
de stoffelijke behoeften van zijn heiligen te 
voorzien en dat Hij daartoe alle macht bezit.

Gehoorzaamheid 
LV 130:21; Mattheüs 7:21

De zegening van zelfredzaamheid hangt 
af van gehoorzaamheid aan de wetten en 
verordeningen waarop zelfredzaamheid 
gegrond is.

Mensen moeten in actie 
komen 
2 Nephi 2:16, 26

Zelfredzaamheid is zelfhulp, geen recht op 
hulp. U moet aan de slag. U moet handelen 
en niet met u laten handelen.

Eensgezindheid en 
dienstbaarheid 
Mozes 7:18; LV 56:16–17

De armen en de rijken moeten één zijn. Allen 
moeten elkaar dienen en liefhebben.

Terug naar pagina 62
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TOEGANG TOT DE ONLINE AANVRAAG VOOR EEN PSF- LENING
Een PSF- lening vraagt u online op srs. lds. org/ pef met behulp van uw LDS- account 
aan.

PSF- leningadviseurs met een LDS- account hebben toegang tot hun pagina als PSF- 
leningadviseur op de PSF- website.

Hebt u onlangs een zending vervuld, dan hebt u mogelijk al een LDS- account. Zo 
niet, dan kunt u op ldsaccount. lds. org een LDS- account aanmaken.

Algemene vragen
 1. Wat is een LDS- account?
LDS- account is een aanmeldingssysteem (met een gebruikersnaam 
en wachtwoord) voor de meeste kerkwebsites, zoals ldsjobs. org, 
familiegeschiedenis, online zendingsaanbevelingen en websites 
van de wijk of ring.
 2. Moet ik lid zijn van De Kerk van Jezus Christus van de 

Heiligen der Laatste Dagen om een LDS- account aan te 
vragen?

Nee, dat hoeft niet. Hoewel de leden van de kerk toegang hebben 
tot aanvullende opties eigen aan hun lidmaatschap (vereist voor 
een PSF- lening), staat het iedereen vrij zich als ‘vriend’ te registre-
ren (ook leningadviseurs die geen lid van de kerk zijn).
 3. Welke gegevens heb ik nodig om mijn LDS- account 

aan te maken?
Bent u lid van de kerk, dan hebt u uw kerklidnummer, uw geboor-
tedatum en een geldig e- mailadres nodig. U vindt uw kerklid-
nummer op uw tempelaanbeveling, of kunt het bij de wijk-  of 
gemeenteadministrateur opvragen. Is uw leningadviseur geen lid 
van de kerk, dan geeft hij of zij zijn of haar naam, geboortedatum, 
geslacht en land door.

Voor toegang tot de online aanvraag voor een PSF- lening hebben 
we nodig:
 1. Basisinformatie over uzelf en uw gezin
 2. Ondertekende aanbeveling door priesterschapsleider
 3. Ingevuld ‘PSF- leningplan’

◦ Info over adviseur
◦ Werkplan
◦ Opleidingsplan
◦ Financieringsplan voor opleiding
◦ Aanbeveling door begeleider

Terug naar pagina 62
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IK HEB TWEE HANDEN OM MEE TE WERKEN
Lees dit verhaal over Arturo, een lid van de kerk uit Peru, bij toerbeurt voor.

Het zendingsveld achterlaten was niet 
gemakkelijk. Ik had allerlei doelen en 
dromen, maar toen ik terugkwam, moest 
ik de realiteit onder ogen zien. Ik had 
geen enkele beroepsvaardigheden en maar 
weinig inkomsten. Een baan vinden was 
moeilijk.
Uiteindelijk heb ik een fruitkraam opge-
zet. Met dat geld betaalde ik voor school, 
hielp ik thuis en betaalde ik mijn tiende en 
gaven.
Daar was ik tot die september mee bezig. 
Terwijl ik mijn fruit aan het verkopen was, 
werd ik van achteren door een vrachtwa-
gen aangereden. Ik smakte tegen de muur 
en verminkte mijn rechterbeen. Ik raakte 
mijn rechterbeen kwijt en werd aan één oog 
blind. Mijn rechterarm en linkerbeen liepen 
eveneens letsel op.
Na dat alles hoorde ik de profeet zeggen 
dat armoede uitgebannen moet worden, 
en dat teruggekeerde zendelingen die geen 
financiële middelen hadden, een opleiding 
zouden kunnen volgen. Het permanente 
studiefonds zou in het leven geroepen wor-
den voor jonge mensen met hoge idealen. 
Ik had weliswaar een been en een oog 
verloren, maar niet mijn levenslust en dro-
men. Ik besloot keihard aan mijn doelen te 
werken.
Dankzij het permanente studiefonds kon ik 
mijn beroepsopleiding in drie jaar afron-
den. Daarna wilde ik verder. Ik werd tot de 
universiteit toegelaten.
Ik werk momenteel zelfstandig als help-
deskvertegenwoordiger. Ik bied onder-
steuning aan klanten en technische 
computerondersteuning aan enkele bedrij-
ven in de ochtend tot een uur of vier in de 
middag. Ik repareer ook computers thuis. In 
de avonden ga ik naar school. Ik ga om vijf 
uur van huis en de lessen beginnen om zes 
uur. De lessen duren tot elf uur in de avond. 

Ik neem rond half twaalf een taxi en ben 
dan tussen twaalf en half een in de nacht 
thuis. Ik eet wat, neem mijn huiswerk door 
en ga dan naar bed. De volgende dag sta ik 
vroeg op om te werken of werk te zoeken. Ik 
werk tot een uur of twee, drie in de middag 
en ga daarna naar de universiteit.
Ik ben God erg dankbaar voor alles wat ik 
heb. Ik zou Hem graag iets willen terug-
geven voor alles wat hij voor mij gedaan 
heeft. Ik doe niet veel en ik zal altijd bij 
Hem in het krijt staan. Ik werk als vrijwil-
liger in het callcenter voor de kerkkantoren 
van het permanent studiefonds.
Ik zie mijzelf over twee en een half jaar 
met een diploma als systeemtechnicus. 
Over vijf jaar werk ik bij een goed bedrijf 
om mijn familie en ook mijn toekomstige 
gezin te kunnen onderhouden.
Het is mijn doel om in de tempel te trou-
wen. Daarom studeer ik en daarom werk 
ik. En daarom knok ik elke dag.
Ik weet dat het niet gemakkelijk zal zijn, 
maar ik heb geleerd dat de Heer ons nooit 
geboden geeft zonder de weg te bereiden.
Hij heeft me het leven gegeven. Hij heeft 
me het permanente studiefonds gegeven. 
Hij heeft me twee handen gegeven om mee 
te werken, hersenen om mee na te denken, 
een mond om mee te spreken en een hart 
om mee te voelen en mijn dromen te verwe-
zenlijken.
Ik weet dat alles mogelijk is, zoals Paulus 
gezegd heeft: ‘Want Mijn kracht wordt in 
zwakheid volbracht.’ De Heer heeft me 
geholpen.
Alles wat ik heb — mijn familie, mijn 
school en zelfs mijn leven — heb ik aan 
God te danken. Alles komt uit zijn handen 
en daar ben ik dankbaar voor.

Terug naar pagina 64
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de groepsle-
den tien minuten eerder te komen om over hun toezeggingen verslag 
uit te brengen.

• Bereid het materiaal voor de bijeenkomst voor.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit schema met toezeggingen op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb plannen 
voor werk, 

opleiding en 
financiering 

met 
gezinsleden 
besproken 
(Ja/Nee)

Heb besloten 
of ik een 

PSF- lening 
nodig heb 
(Ja/Nee)

Als ik een 
PSF- lening 

nodig heb, ben 
ik met de aan-

vraagproce-
dure begonnen 

(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria J J J J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het schema met toezeggingen 

op het bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

schema met toezeggingen in te vullen terwijl de groep de bespreking 
voortzet.

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 5 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor alleen deze pagina (niet voor 

het hele gedeelte Verslag uitbrengen).

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. We moeten ernaar streven om al 
onze toezeggingen na te komen. Dat is een van de belangrijkste 
gewoonten van zelfredzame mensen. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15
Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door uw toezeggingen deze week na te 
komen? Hebt u hulp van de groep nodig?

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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MIJN VORDERINGEN
 Tijd: Zet de timer op 15 minuten voor alleen deze pagina.

 Lezen: Laten we verslag uitbrengen over onze vorderingen tot dusver. In 
deze video zien we hoe we dat doen.

 Bekijken: ‘Verslag uitbrengen van mijn vooruitgang’ (Geen video? Lees 
pagina 92.)

 Oefenen: Groepsleden brengen nu verslag uit over hun vorderingen in de 
afgelopen paar weken. Lees eerst deze instructies.
 1. Neem even de tijd om over uw antwoorden op de volgende 

kernvragen na te denken. De informatie staat als het goed is in 
uw werkboek van de afgelopen weken.

 2. Presenteer uw antwoorden daarna bij toerbeurt aan uw buddy. 
Vergeet niet om naar feedback te vragen.

MIJN VORDERINGEN IN SCHOLING VOOR BETER WERK

Waarom wil ik zelfredzamer worden?  

Welk inkomen moet ik verdienen om zelfredzaam te zijn?  

Wat voor soort toekomstig werk heb ik gekozen om dat inkomen te verdienen?  
Wat voor scholing of opleiding heb ik nodig om me voor mijn toekomstige werk te 

kwalificeren?  

Welke school en opleiding heb ik gekozen? Waarom?  

Weet ik wat de opleidingskosten zijn? Hoe betaal ik die? Werk? Familie? Lening?  

Moet ik een PSF lening aanvragen om die kosten te dekken?  
Zo ja, heb ik een adviseur gevonden en contact met mijn priesterschapsleider gehad? 

 

Zo ja, heb ik de aanvraagprocedure voor de lening doorlopen?   

 

Hier is mijn grootste zorg of vraag:  

Kun je mij feedback of advies geven?   

 

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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HOE BOEK IK SUCCES ALS IK EENMAAL OP SCHOOL ZIT?
 Tijd: Zet de timer op 45 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: We zijn al heel ver met het plannen van onze opleiding. Maar 
wat komt erbij kijken om succes te boeken als we daadwerkelijk 
op school zitten?

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 WEEK 5 Week 6
Door wat voor 
soort werk kan 
ik zelfredzaam 
worden?

Met wat voor 
opleiding kan 
ik me voor mijn 
werk kwalifice
ren?

Hoe betaal ik 
mijn opleiding?

Moet ik een 
lening van het 
permanent 
studiefonds 
aanvragen?

Hoe boek ik 
succes tijdens 
de lessen?

Hoe boek ik 
succes buiten 
de lessen om?

 Lezen: Deze week gaan we antwoord zoeken op de volgende vraag en 
voeren we de volgende actie uit:

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
ACTIE VAN DE WEEK: Grotere gehoorzaamheid aan geeste-
lijke beginselen aan de dag leggen en mijn studievaardighe-
den en - gewoonten verbeteren.

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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WAAROM GEEFT DE HEER ONS DE RAAD OM KENNIS OP 
TE DOEN?
 Lezen: De Heer en zijn profeten hebben ons de raad gegeven een oplei-

ding te volgen, vaardigheden op te doen voor een goede baan en 
hard te werken.

 Bekijken: ‘Onderwijs is de sleutel tot allerlei mogelijkheden’ (Geen video? 
Lees pagina 93.)

 Bespreken: Vorm groepjes van drie. Besteed een paar minuten aan deze vra-
gen. Vat dan met de hele groep samen wat u besproken hebt.
 1. Waarom wil de Heer dat wij een opleiding volgen? Kan Hij ons 

helpen succes te boeken?
 2. Hoe kunnen we met een opleiding beter ‘de roeping 

grootmaken’ die God ons gegeven heeft?

HOE LEER IK DOOR GELOOF?
 Lezen: Lees de Schrifttekst hiernaast.

 Oefenen: Kies een beginsel in het schema en lees het voor uzelf door. Stel 
uzelf de vraag: ‘Hoe kan daardoor de manier waarop ik leer veran-
deren?’

GELOOFSBEGINSELEN
Blijf getrouw. ‘Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten’ (Jesaja 1:19); 
‘Wanneer wij enige zegening […] ontvangen, is het door gehoorzaamheid aan die wet waarop zij is 
gegrond’ (LV 130:21).

Streef naar de Geest. ‘De Trooster […] zal u in alles onderwijzen en u [alles] in herinnering brengen’ 
(Johannes 14:26); ‘Zoekt ijverig, bidt altijd en weest gelovig’ (LV 90:24).

Luister, denk na, geloof. ‘Luistert naar de stem van Jezus Christus, uw Verlosser’ (LV 29: 1); ‘Aldus 
zegt de stille zachte stem’ (LV 85:6); ‘Verwondert u niet […]. Twijfelt niet, doch weest gelovig’  
(Mormon 9:27).

Wees actief. ‘Als iemand de wil heeft om Zijn wil te doen, zal hij […] weten’ (Johannes 7:17); ‘Ik zal 
heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden’ (1 Nephi 3:7); ‘De mensen dienen gedreven 
[…] werkzaam te zijn […] en veel gerechtigheid tot stand te brengen’ (LV 58:27).

Bespreek met de groep wat u geleerd hebt. Hoe kunt u die vier 
beginselen in uw leven toepassen? Hoe gaat u ze aan uw gezinsle-
den overbrengen?

 Lezen: Wij kunnen door geloof leren omdat we de waarheid kennen! 
God is onze Vader en wij zijn kinderen van Hem. Hij wil dat 
wij net zo worden als Hij. De Heiland kan ons met zijn macht 
begiftigen. De Heilige Geest kan ons begrip verruimen en dingen 
in herinnering brengen. We kennen deze waarheden en kunnen 
dan ook vol geloof een goede leerling zijn!

‘Gij [moet] ijverig 
woorden van wijsheid 
zoeken en ze elkaar 
leren; ja, put woorden 
van wijsheid uit de 
beste boeken; zoekt 
kennis, ja, door studie 
en ook door geloof.’
LEER EN VERBONDEN 
88:118

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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HOE LEER IK DOOR STUDIE?
 Lezen: We leren niet alleen door geloof, maar ook door studie. Studeren 

heeft betrekking op wat we tijdens de lessen doen en hoe we ons 
buiten de lessen om voorbereiden. De rest van deze bijeenkomst 
besteden we aan deze sleutels voor succes tijdens de lessen. Vol-
gende week bespreken we hoe we ons buiten de lessen om kun-
nen voorbereiden.

Begrijpen en onthou-
den wat ik leer

Actief meedoen, bij-
dragen in de les

Bekend raken met en vol-
doen aan verwachtingen

Toetsen effectief 
leren maken

Leren door studie: 
tijdens de lessen

HOE MAAK IK NOTITIES OM VAST TE HOUDEN WAT IK LEER?
 Lezen: We maken notities om vast te houden wat we tijdens de lessen 

zien en horen. We nemen die notities door om te onthouden wat 
we geleerd hebben.

 Oefenen: Laat iemand ‘Opleiding voor het echte leven’ op pagina 94 voor-
lezen. Laat de anderen in de groep luisteren en naar de onder-
staande notities kijken. Geven die notities weer wat president 
Eyring gezegd heeft?

OPLEIDING VOOR HET ECHTE LEVEN: HENRY B. EYRING

Bekering resulteert in verlangen om te leren

De Heer wil graag dat we leren en dienen

Zijn genade helpt ons om sneller, beter te leren

Hoogste prioriteit is geestelijke ontwikkeling

De Heer weet wat we moeten doen

Echt leven is eeuwig leven

Wat we leren blijft ons bij

God wil dat we leren, dienen

Meer bidden over studie, vertrouwen op Heilige Geest

1. Noteer titel, 
naam van spreker.

2. Noteer de 
kernpunten in 
deze grote ruimte; 
houd het simpel.

3. Vat zo spoedig 
mogelijk na de 
les uw notities 
in deze ruimte 
samen.

4. Noteer wat 
u vooral wilt 
onthouden en 
doen.

Heer wil dat ik 
kennis opdoe; zijn 
genade helpt

Met kennis kan ik 
dienen

Echt leven is 
eeuwig leven!!

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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 Bespreken: Wat bent u over goede notities maken te weten gekomen?

 Oefenen: Laat nu iemand ‘Heiligen der laatste dagen en studie’ op 
pagina 95 voorlezen. Luister en maak notities in de onderstaande 
ruimte:
 1. Noteer titel, spreker en datum bovenaan.
 2. Noteer de kernpunten rechts (grote ruimte) terwijl u luistert.
 3. Maak na het lezen binnen twee minuten een samenvatting links.
 4. Noteer onderaan wat u veranderen of verbeteren wilt.

 Bespreken: Vergelijk uw notities met die van andere groepsleden. Hebt u 
goede notities gemaakt? Hoe gaat u dat oefenen zodat het een 
gewoonte wordt?

 Lezen: Laten we deze dingen onthouden zodat we kunnen vasthouden 
wat we leren:
• Trek lijnen op het notitieblaadje om het in te delen; volg de 

stappen.
• Noteer de hoofdpunten; vul details later in.
• Koppel nieuwe informatie in gedachte aan iets wat u al weet.

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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HOE KAN IK ONTHOUDEN WAT IK LEER?
 Lezen: Als we getrouw zijn, kan de Heilige Geest ons alles ‘in herinne-

ring brengen’ ( Johannes 14:26). We onthouden ook meer als we 
het geleerde op gezette tijden nog eens doornemen. Wetenschap-
pers hebben aangetoond dat we bijna alles wat we leren, kunnen 
onthouden als we het volgende patroon volgen:

Nieuwe 
informatie 1 uur later 1 dag later 1 week later 1 maand later

Lees iets of leer 
iets in de les en 
maak notities

Neem uw notities 
in tien minuten 
door

Neem ze nog eens 
in tien minuten 
door; vat uw noti
ties samen

Neem ze nog eens 
in tien minuten 
door

Neem ze nog eens 
in tien minuten 
door; zo vergeet u 
ze niet!

 Bespreken: Hoe kunt u uw studiegewoonten veranderen en deze herhalingen 
plannen? Gaat u dat doen?

HOE DOE IK ACTIEF IN DE LESSEN MEE?
 Bespreken: Waarom is het belangrijk om in een les of groep mee te doen? 

Wat laat u aan de leerkracht zien door actief mee te doen?

 Oefenen: Evalueer aan de hand van de volgende vragen hoe goed u meedoet.

Zet een ‘x’ in een van de vier vakjes naast elke uitspraak om aan te geven hoe u het op dat gebied doet.

In onze zelfredzaamheidsgroep ben ik voorbereid. Ik geef 
antwoord op vragen en doe goed mee.

Nooit Soms Vaak Altijd

Ik bereid me op de lessen op school voor. Ik doe mijn deel, 
geef antwoord op vragen en doe alle verplichte activiteiten.

Nooit Soms Vaak Altijd

Ik probeer mensen in mijn groep of klas te helpen door te luis
teren en door actief met hen te studeren of samen te werken.

Nooit Soms Vaak Altijd

Ik studeer elke dag; ik plan mijn tijd en volg mijn plan; ik 
doe opdrachten op tijd.

Nooit Soms Vaak Altijd

Ik probeer mijn leerkracht of begeleider te helpen door te 
luisteren en door meer te doen dan hij of zij verwacht.

Nooit Soms Vaak Altijd

 Bespreken: Hoe gaat u elke dag actiever meedoen?

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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HOE KAN IK TOETSEN EFFECTIEF MAKEN?
 Lezen: Toetsen maken kan moeilijk zijn. Maar ze zijn nodig zodat we 

inzien hoe goed we iets geleerd hebben. Ze scheppen verplichtin-
gen — wat goed is als we willen slagen!

 Bespreken: Bespreek als groep uw ideeën over de volgende vragen:
 1. Wat hebt u gedaan om toetsen effectief te maken?
 2. Bent u in bepaalde opzichten bang voor toetsen? Hoe gaat u 

daarmee om?
 3. Hoe kunt u zich anders op toetsen voorbereiden?

 Lezen: Er zijn nog wat dingen die bij het maken van toetsen nuttig zijn:
• Bid in geloof! Bid voordat u gaat studeren en voordat u de toets 

maakt.
• Bereid u grondig voor; neem uzelf van tevoren een eigen  

toets af.
• Deel uw tijd goed in tijdens een toets; bepaal aan het begin 

hoeveel tijd u aan elke vraag of elk onderdeel kunt besteden.
• Lees en herlees de instructies grondig: wat wil men eigenlijk 

precies?
• Doe de gemakkelijkste vragen eerst om zelfvertrouwen op te 

doen en ga dan naar de overige.
• Vraag of u aftrekpunten voor verkeerde antwoorden krijgt; zo 

niet, raad de antwoorden dan.

HOE KAN IK DOEN WAT DE LEERKRACHT VERWACHT?
 Bespreken: Waarom is het belangrijk om de verwachtingen van uw leer-

kracht te kennen en eraan te voldoen?

 Oefenen: Wend u tot een ander in de groep. Een van u treedt als leerkracht 
op en de ander als leerling. De leerling stelt de leerkracht de vol-
gende vragen. Leerkrachten kunnen de antwoorden zelf verzin-
nen. Keer de rollen daarna om.
 1. Hoe kan ik in uw les succes boeken?
 2. Wat wilt u dat we leren en doen?
 3. Hoe gaat u mijn prestaties beoordelen?
 4. Wat vindt u het belangrijkst? Meedoen, stiptheid, 

voorbereiding? Iets anders?

 Bespreken: Kunt u dit na deze oefening ook met uw echte leerkrachten 
doen? Wanneer gaat u dat doen?
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‘Vraagt, en het zal 
u gegeven worden; 
zoekt, en gij zult 
vinden; klopt, en 
voor u zal worden 
opengedaan.’
3 NEPHI 14:7

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?

NADENKEN

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd:  Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen:  Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar 
hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga mijn familie of vrienden bijbrengen hoe ze door geloof kunnen 
leren.

Ik ga elke dag de sleutels tot leren door studie tijdens de lessen in prak-
tijk brengen.

Ik ga door met de procedure voor mijn PSF- lening als ik een lening 
nodig heb.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het 
mijn gezinsleden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit schema met toezeggingen vóór de volgende bij-

eenkomst om uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes 
hieronder ‘Ja’, ‘Nee’ of het aantal keren dat u de toezegging 
nagekomen bent.

Heb mijn 
familie of 
vrienden 

bijgebracht 
hoe ze 

door geloof 
kunnen leren 

(Ja/Nee)

Heb alle 
sleutels 
tot leren 

door studie 
tijdens de 
lessen in 
praktijk 

gebracht 
(Ja/Nee)

Ben met 
procedure 
voor PSF- 

lening 
doorgegaan 

als ik een 
lening nodig 

heb  
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
het gezinsle-

den bijgebracht 
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy verslag 

uitgebracht 
(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
We doen onze zelfredzaamheidsbeoordelingen in onze volgende 
bijeenkomst nog een keer, om te zien of we al zelfredzamer 
worden. We moeten ons boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid 
meenemen.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 17 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Neem voor de vol-
gende bijeenkomst vijf 
extra exemplaren van 
Mijn pad naar zelfred
zaamheid mee.
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VERSLAG UITBRENGEN VAN MIJN VOORUITGANG
Kies ieder een rol en speel het volgende na.

BEGELEIDER: We gaan nu verslag over 
onze vorderingen uitbrengen. Robert, wil jij 
beginnen?
ROBERT: Oké. De eerste vraag is: ‘Waarom 
wil ik zelfredzamer worden?’ Nou, jullie 
kennen mijn situatie — een groeiend gezin 
en veel verantwoordelijkheid — dus heb ik 
een goede baan nodig. Ik wil echt zelfred-
zaam worden om voor mijn gezin te zorgen 
en beter in mijn roeping te dienen.
ROBERT: Het volgende item is: ‘Wat voor 
inkomen heb ik nodig?’ Het was voor ons 
goed om het budgetteringsproces te doorlo-
pen. We hebben iets meer dan het dubbele 
nodig dan wat we nu verdienen. En dat 
geeft niet, het komt wel goed.
ROBERT: Dan: ‘Met wat voor soort toe-
komstig werk kan ik dat inkomen verdie-
nen?’ We voelen ons goed over een baan 
als vertaler. Ik spreek nu twee talen. En het 
werk kent flexibele uren.
MEKALA: Staat het op de voorkeurslijst 
voor banen?
ROBERT: Ja, inderdaad. Er is grote vraag 
naar en de markt ervoor groeit snel.
ROBERT: Oké: ‘Wat voor opleiding heb ik 
nodig?’ Ik moet mijn taalvaardigheden ver-
beteren. En ik moet me de technologie en 
wat zakelijke vaardigheden eigen maken. 
Ik ben er ook achtergekomen dat ik een 
praktijkopleiding nodig heb om een baan te 
krijgen.
KWAME: Heb je een school gevonden die 
dat allemaal aanbiedt?
ROBERT: Ja! En zowel de opleiding als de 
school staan op de voorkeurslijst voor scho-
len en opleidingen. Ik hoop de vertaalop-
leiding voor gevorderden bij Lingua Celeri 

te gaan doen. Veel gediplomeerden vinden 
werk, ze bieden goede praktijkopleidingen 
en hebben goede connecties.
JANYA: Hoe lang duurt de opleiding en 
wat zijn de kosten?
ROBERT: De hele studie duurt twee jaar, 
inclusief de praktijkopleiding. Ik kan het 
meeste in de avonden doen, dus kan ik 
mijn roeping blijven uitoefenen. We kun-
nen ongeveer de helft van de kosten zelf 
betalen en ik heb een PSF- lening nodig 
voor de rest.
BEGELEIDER: Dat klinkt goed, Robert. 
Heb je nog zorgen of vragen?
ROBERT: Nou, mijn vrouw en ik maken 
ons zorgen over de tijd die ik van huis weg 
ben, vooral met mijn kerkroeping erbij. 
Maar we hebben met de kinderen gespro-
ken en ze geven allemaal graag hun steun. 
Ik kan wel drie keer zoveel gaan verdienen.
BEGELEIDER: Geweldig verslag. Heeft 
iemand nog feedback of advies voor 
Robert?
JANYA: Zijn er goede vervoersmogelijkhe-
den naar de school en heb je een idee hoe je 
die kosten gaat betalen?
ROBERT: Ik moet heen en terug een paar 
bussen nemen, en nee, ik heb er verder nog 
niet over nagedacht. Dus dankjewel voor 
die opmerking.
KWAME: Je wordt vast een goede vertaler. 
Je denkt snel en spreekt uitstekend. Kun je 
al wat vertaalwerk doen terwijl je op school 
zit om meer ervaring te krijgen?
ROBERT: Dat is een geweldig idee. Weet 
iemand iets?

Terug naar pagina 82

Informatiebronnen
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ONDERWIJS IS DE SLEUTEL TOT ALLERLEI MOGELIJKHEDEN
Lees bij toerbeurt de volgende citaten voor.

Thomas S. Monson
‘Ik spoor u aan om een opleiding te volgen en vaardigheden te leren waar vraag 
naar is, zodat u […] in staat bent om de kost te verdienen. Uw talenten zullen 
toenemen als u studeert en leert. U zult uw kinderen beter kunnen helpen met hun 
huiswerk, en u zult gemoedsrust hebben door de wetenschap dat u zich hebt voor
bereid.’ (‘“Wees een voorbeeld”’, Liahona, januari 2002, 115.)

Gordon B. Hinckley
‘Maak nu al een plan om zoveel mogelijk onderwijs te genieten, en werk dan aan 
de uitvoering van dat plan. […] Houd je doel op lange termijn voor ogen.’ (‘Four B’s 
for Boys’, Ensign, november 1981, 40.)

Leer en Verbonden 130:18
‘Welk niveau van intelligentie wij in dit leven ook bereiken, in de opstanding zal het 
met ons verrijzen.’

Leer en Verbonden 88:78–80
‘Onderwijst ijverig en mijn genade zal met u zijn, opdat u volmaakter kunt worden 
onderricht […] aangaande dingen zowel in de hemel als op de aarde en onder de 
aarde; dingen die geweest zijn, dingen die nu zijn, dingen die binnenkort moeten 
geschieden; […] opdat gij in alle dingen voorbereid zult zijn wanneer Ik u wederom 
uitzend om de roeping waartoe Ik u heb geroepen […] groot te maken.’

Terug naar pagina 84

5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?



94

OPLEIDING VOOR HET ECHTE LEVEN
Laat één groepslid dit voorlezen terwijl de rest van de groep naar de notities op 
pagina 85 kijkt.

HENRY B. EYRING
Bekering tot het evangelie van Jezus 
Christus wekt het verlangen om te leren bij 
ons op. […] Het is de natuurlijke vrucht 
van naleving van het evangelie van Jezus 
Christus. […] Als we kennis blijven zoeken 
om God en zijn kinderen beter te dienen, is 
dat een zegen van grote waarde. […]
De Heer en zijn kerk hebben het belang 
van een opleiding altijd beklemtoond, 
zodat we Hem en [zijn] kinderen […] beter 
kunnen dienen. Hij geeft ieder van ons, 
wat onze talenten ook zijn, de opdracht 
om iets voor anderen te doen. Als we dat 
goed willen doen, zullen we moeten leren, 
niet eenmalig of een poosje, maar ons hele 
leven lang.
[…] Als we bidden, vasten, hard werken 
en gemotiveerd zijn om Hem te dienen, 
mogen we op zijn genade rekenen. [Dit] 
betekent dat we sneller leren en vaardig-
heden opdoen, meer dan we ooit alleen op 
eigen kracht voor elkaar zouden kunnen 
krijgen. […]
Onze hoogste prioriteit dient onze gees-
telijke ontwikkeling te zijn. […] Je streeft 
naar een opleiding, niet alleen voor het 
aardse leven maar voor het eeuwige leven. 
Als je die realiteit duidelijk voor ogen hebt, 

geef je geestelijke kennis voorrang zonder 
wereldse kennis te veronachtzamen. Je 
werkt juist harder aan het opdoen van 
wereldse kennis dan je zonder die geeste-
lijke visie zou doen. […]
De Heer weet zowel wat Hij van je wil als 
wat je moet weten om het te doen. Je mag 
erop vertrouwen dat Hij kansen voor je in 
petto heeft om kennis op te doen. […]
Onze opleiding kent geen einde. […] Het 
echte leven waar we ons op voorbereiden 
is het eeuwige leven. […] Onze overtuiging 
is dat God, onze hemelse Vader, ons het 
leven gunt dat Hij leidt. Al het goede dat 
we in dit leven leren, zal in de opstanding 
met ons verrijzen. En door alles wat we 
leren, zijn we beter in staat om anderen te 
helpen. […]
Ik bid dat je een diepe dankbaarheid voor 
de Meesterleraar, onze Heiland Jezus 
Christus, zult koesteren. Ik bid dat je je 
bewust bent van het grote werk voor Gods 
kinderen dat onze liefdevolle hemelse 
Vader je opdraagt, en dat je de mogelijk-
heden tot kennis zult zien die Hij voor je 
weggelegd heeft. (‘Real- Life Education’, 
New Era, april 2009, 2–8)

Terug naar pagina 85
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HEILIGEN DER LAATSTE DAGEN EN STUDIE
Laat één groepslid dit voorlezen terwijl de groep op pagina 86 oefent met notities 
maken.

DALLIN H. OAKS EN KRISTEN M. 
OAKS
Als heiligen der laatste dagen geloven wij 
in scholing. […] Ons geloof zegt ons dat 
wij door de Geest naar kennis moeten 
streven, en dat we de verantwoordelijkheid 
hebben om onze kennis voor het welzijn 
van de mens in te zetten. [Onze hemelse 
Vaders] Geest kan ons in ons leren leiden 
en versterken, en kan ons vermogen vergro-
ten om waarheid in ons op te nemen. […]
Ons leren moet gepaard gaan met getrouw-
heid, want anders komen we niet in 
aanmerking voor de leiding van de Heilige 
Geest. […] Zonde verdrijft de Geest van de 
Heer, en als dat gebeurt, is de verlichting 
van de Geest weg en gaat de lamp van het 
leren knipperen. […]
In een hedendaagse openbaring krijgen we 
een belofte dat indien ons oog alleen op 
Gods eer is gericht, en dat houdt ook in dat 
wij de geboden getrouw zijn, ons ‘gehele 
lichaam met licht vervuld [zal] zijn en […] 
er in [ons] geen duisternis [zal] zijn; en het 
lichaam dat met licht is vervuld, door-
grondt alle dingen’ (LV 88:67). […]
Bekering kan ons door het zoenoffer van 
Jezus Christus reinigen van zonde en is 
daarom voor allen die door de onderwij-
zende kracht van de Heilige Geest licht en 
waarheid willen vinden een noodzakelijke 
stap om te kunnen leren. […]
Bij de keuze van een opleiding moeten we 
ons voorbereiden om te voorzien in ons 
eigen onderhoud en dat van hen die afhan-
kelijk van ons zullen zijn. Het is nodig om 

vaardigheden op te doen waar vraag naar 
is. Een opleiding is noodzakelijk voor onze 
zekerheid en welzijn.
Onze hemelse Vader verwacht van ons dat 
wij onze keuzevrijheid en inspiratie gebrui-
ken om onszelf en onze vaardigheden te 
onderzoeken en te besluiten welke opleiding 
we moeten volgen. […] Lees uw patriar-
chale zegen, overweeg uw aangeboren aan-
leg en talenten, en ga aan de slag. Zet de 
eerste stap, dan gaan er deuren open. […] 
De Heer laat alle dingen meewerken ten 
goede voor ons (zie Romeinen 8:28). […]
Het kost ons misschien moeite om onze 
doelen te bereiken, maar die moeite kan 
net zoveel groei opleveren als het leren zelf. 
De sterke kanten die wij ontwikkelen bij 
het overwinnen van moeilijkheden behou-
den wij tot in de eeuwigheid. […]
Maar belangrijker nog is dat wij de plicht 
hebben om voortdurend geestelijk bij te 
leren door de Schriften en kerklectuur te 
bestuderen en naar de kerk en de tempel te 
gaan. Als we ons verlustigen in de woorden 
van het leven, zal dat ons verrijken, zal het 
ons in staat stellen om onze dierbaren te 
onderrichten en zal het ons voorbereiden op 
het eeuwige leven.
Het ultieme doel van leren is dat wij betere 
ouders en dienstknechten in het koninkrijk 
worden. […] Leren is een gave van God; 
het is een hoeksteen van onze godsdienst 
die we gebruiken om anderen tot zegen te 
zijn. (‘Heiligen der laatste dagen en studie’, 
Liahona, april 2009, 26–31)

Terug naar pagina 86
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5: Hoe boek ik succes tijdens de lessen?
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Hoe boek ik succes 

buiten de lessen om?
Scholing voor beter werk
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VOOR BEGELEIDERS
Op de dag van de bijeenkomst:

• Stuur alle groepsleden een berichtje of bel ze op. Vraag de 
groepsleden tien minuten eerder te komen om over hun 
toezeggingen verslag uit te brengen.

• Neem vijf extra exemplaren van Mijn pad naar zelfredzaam-
heid mee.

• In de volgende zes bijeenkomsten gebruiken we het boek 
Mijn zoektocht naar werk. Neem enkele exemplaren ter 
inzage voor de groepsleden naar deze bijeenkomst mee.

30 minuten vóór de bijeenkomst:
• Zet stoelen en een tafel neer zodat iedereen dicht bij elkaar kan zitten.
• Zet dit schema met toezeggingen op het bord.

Naam van 
groepslid

Heb mijn 
familie of 
vrienden 
geleerd 
hoe ze 

door geloof 
kunnen leren 

(Ja/Nee)

Heb alle 
sleutels 
tot leren 

door studie 
tijdens de 
lessen in 
praktijk 

gebracht 
(Ja/Nee)

Ben met 
procedure 
voor PSF- 

lening 
doorgegaan 

als ik een 
lening nodig 

heb 
 (Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 

het gezinsleden 
bijgebracht  

(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

Gloria J J N J J J

10 minuten vóór de bijeenkomst:
• Begroet de aanwezigen hartelijk als ze binnenkomen.
• Vraag de groepsleden bij binnenkomst het schema met toezeggingen 

op het bord in te vullen.
• Wijs iemand aan die de tijd bijhoudt.

Wanneer u begint:
• Vraag de aanwezigen om telefoons en andere apparatuur uit te zetten.
• Begin met een openingsgebed (en eventueel een lofzang).
• Vraag eventuele laatkomers zachtjes hun telefoon uit te zetten en het 

schema met toezeggingen in te vullen terwijl de groep de bespreking 
voortzet.

• Zet de timer op 20 minuten voor Mijn fundament.
• Behandel beginsel 6 in Mijn fundament. Keer dan naar dit werkboek 

terug en lees verder op de volgende pagina.

NIEUW! 

NIEUW! 
Mijn zoektocht

naar werk
ZELFREDZAAMHEID

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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BEN IK MIJN TOEZEGGINGEN NAGEKOMEN?
 Tijd: Zet de timer op 20 minuten voor het gedeelte Verslag uitbrengen.

 Oefenen: Laten we verslag uitbrengen over onze toezeggingen. Allen 
die hun toezeggingen zijn nagekomen, gelieven op te staan. 
(Applaus.)

 Lezen: Gelieve nu iedereen op te staan. We moeten ernaar streven om al 
onze toezeggingen na te komen. Dat is een van de belangrijkste 
gewoonten van zelfredzame mensen. Laten we onze themaleuzen 
samen opzeggen:

‘En het is mijn bedoeling voor mijn heiligen te zorgen, 
want alle dingen zijn van Mij.’

Leer en Verbonden 104:15
Met geloof in de Heer werken we samen aan onze 
zelfredzaamheid.

 Lezen: Gelieve te gaan zitten.

 Bespreken: Wat hebt u geleerd door uw toezeggingen deze week na te 
komen? Hebt u hulp van de groep nodig?

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?

VERSLAG UITBRENGEN



100

HOE BEREID IK ME BUITEN DE LESSEN OM VOOR?
 Tijd: Zet de timer op 60 minuten voor het gedeelte Leren.

 Lezen: Vorige week bespraken we hoe we door geloof en ook hoe we door 
studie tijdens de lessen kennis kunnen opdoen. Deze week bespre-
ken we hoe we ons buiten de lessen om kunnen voorbereiden.

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 WEEK 6
Door wat voor 
soort werk kan 
ik zelfredzaam 
worden?

Met wat voor 
opleiding kan 
ik me voor mijn 
werk kwalifice
ren?

Hoe betaal ik 
mijn opleiding?

Moet ik een 
lening van het 
permanent 
studiefonds 
aanvragen?

Hoe boek ik 
succes tijdens 
de lessen?

Hoe boek ik 
succes buiten 
de lessen om?

 Lezen: Deze week gaan we antwoord zoeken op de volgende vraag en 
voeren we de volgende actie uit:

 Lezen: VRAAG VAN DE WEEK: Hoe boek ik succes buiten de les-
sen om?
ACTIE VAN DE WEEK: Mijn geestelijke voorberei-
ding kracht bijzetten en mijn studievaardigheden en 
- gewoonten verbeteren, onder meer door met anderen 
samen te werken en opdrachten uit te voeren.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?

LEREN
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‘U en ik zijn hier op 
aarde om ons op de 
eeuwigheid voor te 
bereiden, om te leren 
hoe we leren, om 
dingen te leren die 
stoffelijk van belang 
en eeuwig essentieel 
zijn, en om anderen 
te helpen wijsheid en 
waarheid op te doen 
[zie LV 97:1].’
DAVID A. BEDNAR, 

‘Learning to Love 
Learning’, Ensign, 
februari 2010, 27

HOE BEREID IK MIJ GEESTELIJK VOOR?
 Lezen: Een opleiding biedt ons veel voordelen. We kunnen de Heilige 

Geest volgen, die de waarheid van alle dingen kent! Zelfs als we 
het heel druk hebben, moeten we elke dag tijd aan onze geeste-
lijke voorbereiding besteden. Dan kan de Geest ons sneller laten 
leren en meer laten onthouden.

 Bekijken: ‘Geestelijke voorbereiding’ (Geen video? Lees pagina 112.)

 Bespreken: Hoe komen we voor de leiding van de Geest in aanmerking? Hoe 
helpt de Geest ons iets te leren?

 Lezen: Hier zijn enkele sleutels tot geestelijke voorbereiding:
• Bid elke ochtend en avond; bid voor-  en nadat we studeren; 

vraag onze hemelse Vader ons verstand en onze inspanningen 
te zegenen.

• Lees dagelijks in de Schriften.
• Onderhoud de geboden, blijf deugdzaam en rein.
• Dien anderen; help anderen samen met ons te leren.

 Oefenen: Het onderstaande schema bevat beginselen waardoor u zich gees-
telijk kunt voorbereiden en in uw studies succes kunt boeken.
Kijk eens hoe u het op de volgende punten doet. Noteer moge-
lijkheden tot verbetering.

Ik voel dat de Geest mij helpt en door mij werkt.

Mijn verlangen om te leren, mijn voorliefde om te leren 
en mijn vermogen om te leren nemen toe.

Ik gehoorzaam Gods geboden en ik pas de beginselen 
van doeltreffend leren toe.

Ik studeer elke dag; ik plan mijn tijd en volg mijn plan; ik 
doe opdrachten op tijd.

Ik ontwikkel Christelijke eigenschappen en help anderen 
dat ook te doen.

 Bespreken: Welke toezeggingen kan ieder doen om onze geestelijke voorbe-
reiding te verbeteren? Hoe kunnen we elkaar helpen deze toezeg-
gingen na te komen?

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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HOE BEREID IK ME BUITEN DE LESSEN OM VOOR?
 Lezen: Hier zijn vier sleutels tot succes voor onze voorbereiding buiten 

de lessen om. We gaan er puntsgewijs op in.

Plannen om doel-
treffend te leren

Met anderen samen-
werken en leren

Lezen om te begrijpen 
en te onthouden

Opdrachten op 
tijd uitvoeren

Leren door studie: 
voorbereiding bui-
ten de lessen om

HOE PLAN IK OM DOELTREFFEND TE LEREN?
 Bespreken: Waarom is het belangrijk om te plannen waar en wanneer u gaat 

studeren? Waarom is het belangrijk om uw tijd zorgvuldig te 
beheren?

 Oefenen: Werk met iemand anders uit de groep. Help elkaar bepalen wan-
neer en waar u gaat studeren zodra u met school begint.
 1. Kunt u een opgeruimde en stille plek vinden waar u elke dag 

kunt studeren? Waar gaat u studeren?  
 2. Kunt u het zo plannen dat u elke dag op een bepaalde tijd 

studeert?

maandag   dinsdag   woensdag   

donderdag   vrijdag   zaterdag   

 Oefenen: Maak samen met een ander groepslid een lijst met problemen die 
u ervan kunnen weerhouden om dagelijks te studeren. Beslis nu 
hoe u die problemen kunt oplossen.

WAT KAN MIJ VAN  
STUDEREN WEERHOUDEN? HOE GA IK DAT PROBLEEM OPLOSSEN?

Buren maken lawaai Vraag ze vriendelijk om tussen 15.00- 17.00 op te 
houden.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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HOE BEREID IK ME BUITEN DE LESSEN OM VOOR?
 Lezen: Sommige mensen leren goed in groepsverband. Onze zelfred-

zaamheidsgroep is daar een goed voorbeeld van!

 Bespreken: Wat maakt onze zelfredzaamheidsgroep zo’n goede plek om te 
leren? Hoe zet onze groep u tot actie en verantwoordelijkheid aan?

 Lezen: Wanneer wij op school leren, zijn er doorgaans meer leerlingen 
om ons heen. Ook zij proberen te leren. Als we de juiste personen 
vinden, kunnen we elkaar van dienst zijn.

 Bespreken: Bespreek deze sleutels tot doeltreffend leren in groepsverband. 
Geef aan wanneer u veel aan een studiegroep gehad hebt. Geef ook 
aan wanneer u er niet veel aan gehad hebt. Wat was het verschil?
• Zoek de beste studenten uit om mee samen te werken, vooral 

degenen die net zo toegewijd zijn als u.
• Spreek een vaste tijd af om samen te studeren.
• Spreek voor elke studieronde een specifiek doel af.
• Besluit elke studieronde met een toezegging: wat gaat ieder 

doen en wanneer moet dat gedaan zijn?
• Heb samen plezier maar blijf wel gefocust.
• Wees voorbereid en doe uw deel. Zet uw groepsleden tot leren 

aan. Leer van hen alles wat u kunt.

 Oefenen: Hoe gaat u met behulp van een studiegroep doeltreffender leren? 
Noteer uw ideeën en geef er dan gevolg aan.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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HOE KAN IK BEGRIJPEN EN ONTHOUDEN WAT IK LEES?
 Lezen: We zullen op school waarschijnlijk veel moeten lezen. We kun-

nen veel doen om beter te begrijpen en onthouden wat we lezen.

 Bespreken: Bespreek de volgende stappen om beter te begrijpen, te onthou-
den en toe te passen wat u leest.
 1. Bid. Vraag om de Geest zodat u meer begrijpt en onthoudt.
 2. Maak een samenvatting. Schrijf de hoofdpunten op waarover u 

leest. Voeg er dan ondersteunende ideeën, feiten en cijfers aan 
toe. Neem deze notities die dag, een week later en een maand 
later opnieuw door.

 3. Is het studieboek van uzelf, onderstreep of markeer dan 
sleutelwoorden en nieuwe woorden; noteer definities in de 
kantlijn.

 4. Maak notities in de kantlijn; laat verbanden en processen zien; 
koppel nieuwe informatie aan wat u al weet.

 5. Stel uzelf vragen; zoek manieren om deze informatie te 
gebruiken en toe te passen.

 Oefenen: Kijk als groep naar het volgende artikel. Hoe gebruikte de lezer 
alle bovengenoemde ideeën? Neem de samenvatting van de lezer 
op de volgende pagina door. Wat wordt u over doeltreffend lezen 
duidelijk?

DE DRIE ASPECTEN VAN KEUZES
President Thomas S. Monson
Ik heb de laatste tijd nagedacht over keuzes en hun gevolgen. […] Bij het overdenken 
van de verschillende keuzeaspecten heb ik ze in drie categorieën ingedeeld: ten eerste 
het recht op keuzes; ten tweede de verantwoordelijkheid voor keuzes; en ten derde de 
gevolgen van keuzes. […]
Allereerst het recht op keuzes. Ik ben onze liefhebbende hemelse Vader dankbaar voor 
zijn gave van keuzevrijheid, ofwel het recht om te kiezen. […] Wij weten dat we onze 
keuzevrijheid al hadden vóórdat deze wereld er was, en dat Lucifer probeerde ons die 
af te nemen. […] Wij die voor het plan van de Heiland kozen, wisten dat we ons op 
een gevaarlijke en moeilijke reis zouden begeven, want wij bewandelen de wegen van 
de wereld, we zondigen en struikelen, en snijden onszelf daarmee af van onze Vader. 
Maar de Eerstgeborene in de Geest bood Zichzelf aan als offerande om verzoening te 
brengen voor de zonden van alle mensen. […] In wat voor omstandigheden we ons ook 
bevinden, we hebben altijd het recht om te kiezen.

Gebed: had deze 
boodschap naar mijn 
gevoel nodig.

‘Keuzevrijheid’ is het 
recht om te kiezen.

De verzoening kan 
slechte keuzes 
rechtzetten als ik me 
bekeer.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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DE DRIE ASPECTEN VAN KEUZES (VERVOLG)
En bij dat recht op keuzes hoort ook de verantwoordelijkheid voor keuzes. […] Onze 
hemelse Vader heeft ons niet op onze eeuwige reis gestuurd zonder de middelen te ver
schaffen waardoor wij goddelijke leiding van Hem kunnen ontvangen voor onze veilige 
terugkeer aan het eind van het sterfelijk leven. Ik heb het over het gebed. Ik heb het 
ook over de influisteringen van die stille, zachte stem die ieder van ons in zijn binnenste 
heeft. En ik zie de heilige Schriften niet over het hoofd, geschreven door zeevaarders die 
met succes de zeeën hebben bevaren die ook wij moeten oversteken. [… ] Beslissingen 
bepalen onze bestemming. […]
Tot slot […] wil ik het hebben over de gevolgen van keuzes. Al onze keuzes hebben 
gevolgen. […] U hebt een edele afkomst. Het eeuwige leven in het koninkrijk van 
onze Vader is uw doel. Zo’n doel bereikt u niet in één heldhaftige poging, maar pas na 
levenslange rechtschapenheid, een opeenstapeling van verstandige keuzes. […]
Mogen wij dankbaar zijn voor het recht op onze keuzes; mogen wij de verantwoor-
delijkheid voor onze keuzes aanvaarden; en mogen wij ons altijd bewust zijn van de 
gevolgen van onze keuzes. […] Wij doen het werk van de Heer Jezus Christus. Net als 
in tijden vanouds hebben wij gehoor gegeven aan zijn oproep. Wij zijn in zijn dienst. 
(Liahona, november 2010, 67–70)

SAMENVATTING (IN STUDIEVERSLAG)

 1. Recht op keuzes

Wij hebben keuzevrijheid; de Heer laat ons kiezen

 2. Verantwoordelijkheid voor keuzes

 3. Gevolgen van onze keuzes

Bereik doelen door steeds goede keuzes te maken

 4. Moet goede keuzes maken, belangrijk in het leven

Ik moet beter 
luisteren wanneer 
ik bid.

Dat heb ik op zending 
geleerd.

Hoe sluit dit aan op 
mijn doelen?

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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 Oefenen: Ga naar pagina 113 en lees voor uzelf ‘Zoek kennis door geloof’ 
door. Doe uw best om het te begrijpen en te onthouden. Doe de 
vijf stappen op pagina 104.
Beantwoord de volgende vragen over wat u gelezen hebt zonder 
naar het artikel terug te keren. Hebt u gelezen om het te begrij-
pen en te onthouden?
 1. Wat moeten we doen om door geloof te leren?

 
 2. Waarom is het belangrijk dat ieder van ons door geloof leert?

 
 3. Hoe liet Joseph Smith zien dat hij door geloof wilde leren?

 
 Bespreken: Hoe gaat u aan de hand van deze vijf studiestappen informatie 

beter onthouden?

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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HOE KAN IK OPDRACHTEN UITVOEREN?
 Lezen: Hoe kunnen we opdrachten begrijpen en op tijd uitvoeren? Hoe 

doen we ons best? Dat zijn vragen waar iedere student mee te 
maken krijgt.

 Bespreken: Wat hebt u gedaan om opdrachten te begrijpen? Wat heeft u 
geholpen om opdrachten goed en op tijd uit te voeren?

 Lezen: Een goed begin is doorgaans het halve werk. Als we een opdracht 
krijgen, is vroeg plannen en aan de slag gaan aan te bevelen!

 Oefenen: Beoordeel uzelf met deze activiteit. Zet een ‘x’ in een van de vier 
vakjes in elke rij om aan te geven hoe u het op dat gebied doet. 
Herhaal dit elke paar weken om beter te worden.

Ik stel vragen totdat ik een opdracht volledig begrijp.
Nooit Soms Vaak Altijd

Als ik een opdracht of project krijg, zet ik de einddatum in de 
agenda en plan ik de nodige stappen.

Nooit Soms Vaak Altijd

Ik zorg ervoor dat ik weet hoe de beoordeling in elkaar steekt, 
en ik leer en doe alles wat nodig is om succes te boeken.

Nooit Soms Vaak Altijd

Ik voer mijn opdrachten zonder uitstel uit. Ik stel niet uit.
Nooit Soms Vaak Altijd

Ik bespreek mijn vorderingen indien mogelijk met de leerkracht 
en krijg indien nodig hulp voordat de opdracht af moet zijn.

Nooit Soms Vaak Altijd

TOEWIJDING EN VOLHARDING
 Lezen: Hebben wij het vaste voornemen om ‘door studie en ook door 

geloof’ te leren (LV 88:118)? Zetten wij door en geven we het 
nooit op?
Geloven wij dat de Heilige Geest ons tot meer in staat stelt als we 
daartoe waardig zijn? Leren wij zodat we kunnen uitgaan om te 
dienen?

 Bespreken: Hoe kunnen wij elkaar helpen succes te boeken?

 Oefenen: Evalueer thuis uw voorbereiding om succes te boeken op 
pagina 114.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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BEN IK ZELFREDZAMER AAN HET WORDEN?
 Tijd: Zet de timer op 15 minuten voor alleen deze pagina.

 Lezen: Ons doel is zelfredzaamheid, zowel in stoffelijk als geestelijk 
opzicht. Een opleiding en een baan zijn slechts een onderdeel 
van dat doel. Meer geloof en geestelijke groei maken daar ook 
deel van uit.

 Bespreken: Bent u zelfredzamer geworden door de beginselen uit Mijn funda-
ment toe te passen en over te brengen?

 Oefenen: Hoe zelfredzaam zijn u en uw gezin op dit moment? Open uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij een lege zelfred-
zaamheidsbeoordeling. Voer de stappen uit. Neem drie 
minuten de tijd om over het volgende na te denken:
Hebt u nu meer zicht op uw uitgaven? Kunt u nu meer vra-
gen met ‘vaak’ of ‘altijd’ beantwoorden? Bent u zelfverzeker-
der wat het bedrag betreft dat u als uw inkomensdoel voor 
zelfredzaamheid gesteld hebt? Komt uw inkomensdoel voor 
zelfredzaamheid meer in zicht?

 Lezen: Ons doel is zelfredzaamheid, zowel in stoffelijk als geestelijk 
opzicht. Een opleiding is slechts een onderdeel van dat doel. 
We worden ook zelfredzaam door de beginselen in Mijn fun-
dament na te leven en door beter werk te vinden.
In de volgende zes bijeenkomsten blijven we beginselen uit 
Mijn fundament oefenen. We gaan de resterende beginselen 
behandelen en het eindproject afwerken.
We gaan op basis van het werkboek Mijn zoektocht naar werk 
oefenen met het vinden van beter werk.

Mijn pad naar 
zelfredzaamheid

Mijn zoektocht
naar werk

ZELFREDZAAMHEID

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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‘Leer van Mij en luister 
naar mijn woorden; 
wandel in de zacht-
moedigheid van mijn 
Geest, en u zult vrede 
hebben in Mij.’
LEER EN VERBONDEN 
19:23

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?

NADENKEN

WAT MOET IK DOEN OM BETER TE WORDEN?
 Tijd:  Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Nadenken.

 Oefenen:  Lees de Schrifttekst hiernaast of denk aan een andere tekst. Denk 
na over wat u ervan leert. Schrijf uw indrukken hieronder op.

  

  

  

  

  

 

 Bespreken: Wil iemand zijn of haar ideeën naar voren brengen?
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HOE KAN IK DAGELIJKS VOORUITGANG MAKEN?
 Tijd: Zet de timer op 10 minuten voor het gedeelte Toezeggen.

 Oefenen: Kies uw buddy. Spreek af wanneer en hoe u contact met elkaar hebt.

Naam van buddy Contactgegevens

Lees elke toezegging aan uw buddy voor. Beloof dat 
u uw toezeggingen nakomt! Zet uw handtekening 
hieronder.

MIJN TOEZEGGINGEN

Ik ga mijn familie of vrienden leren hoe ze zich geestelijk kunnen voorbe-
reiden om te leren.

Ik ga elke dag de sleutels tot leren door studie buiten de lessen om in 
praktijk brengen.

Ik ga de aanvraag voor mijn PSF- lening afronden als ik een lening nodig heb.

Ik ga het vandaag besproken beginsel uit Mijn fundament toepassen en het mijn 
gezinsleden bijbrengen.

Ik ga wat sparen — al is het maar een beetje.

Ik ga aan mijn buddy verslag uitbrengen.

Mijn handtekening Handtekening van buddy

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?

TOEZEGGEN
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HOE BRENG IK VERSLAG UIT OVER MIJN VORDERINGEN?
 Oefenen: Gebruik dit schema met toezeggingen vóór de volgende bijeen-

komst om uw vorderingen vast te leggen. Zet in de vakjes hieron-
der ‘Ja’ of ‘Nee’.

Heb mijn 
familie of 
vrienden 
geleerd 

hoe ze zich 
geestelijk 

kunnen 
voorbereiden 
om te leren 

(Ja/Nee)

Heb alle 
sleutels tot 

leren door 
studie buiten 
de lessen om 

in praktijk 
gebracht 
(Ja/Nee)

Heb de 
aanvraag 
voor mijn 

PSF- lening 
ingevuld als 
ik een lening 

nodig heb 
(Ja/Nee)

Heb Funda-
ment - beginsel 
toegepast en 
het gezinsle-

den bijgebracht 
(Ja/Nee)

Heb wat 
gespaard 
(Ja/Nee)

Heb aan 
buddy 

verslag 
uitgebracht 

(Ja/Nee)

 Lezen: Houd ook uw persoonlijke uitgaven op de achterzijde van uw 
boekje Mijn pad naar zelfredzaamheid bij.
Kies iemand om in de volgende bijeenkomst de bespreking van 
het onderwerp uit Mijn fundament te begeleiden. (Weet u niet hoe 
u de bespreking van een onderwerp uit Mijn fundament moet bege-
leiden? Lees pagina 17 en de binnenzijde van het vooromslag.)
Vraag iemand om het slotgebed uit te spreken.
Aanwijzing voor begeleider: Neem de volgende bijeenkomst 
voor ieder groepslid een exemplaar van het werkboek Mijn zoek-
tocht naar werk mee.
Begin in de volgende bijeenkomst op pagina 1 van Mijn zoektocht 
naar werk. Hoewel het materiaal u naar de brief van het Eerste 
Presidium en beginsel 1 van Mijn fundament zal verwijzen, gaat u 
door naar beginsel 7. In de volgende zes bijeenkomsten behan-
delt u de resterende beginselen uit Mijn fundament en het eind-
project.
Denk eraan dat u in de twaalfde bijeenkomst nog een zelfred-
zaamheidsbeoordeling achter in het boekje Mijn pad naar zelfred-
zaamheid invult.

Aanwijzing voor 
begeleider:
Denk er na afron-
ding van de twaalf 
beginselen in Mijn 
fundament aan de 
vorderingen van de 
groep te rapporteren 
op srs. lds. org/ report, 
zodat de deelnemers 
een certificaat van LDS 
Business College kun-
nen ontvangen.

Feedback is welkom
Gelieve uw ideeën, 
feedback, suggesties 
en ervaringen naar 
srsfeedback@ ldschurch. 
org te sturen.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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GEESTELIJKE VOORBEREIDING
Lees bij toerbeurt het volgende voor.

JULIE B. BECK
Het vermogen om in aanmerking te 
komen voor persoonlijke openbaring, die 
te ontvangen en ernaar te handelen, is 
de belangrijkste vaardigheid die we in dit 
leven kunnen opdoen. Om voor de Geest 
van de Heer in aanmerking te komen, 
moeten we eerst een verlangen naar die 
Geest en een bepaalde mate van getrouw-
heid hebben.
Als we de geboden onderhouden, ons beke-
ren en onze doopverbonden hernieuwen, 
kunnen we altijd de Geest van de Heer bij 
ons hebben [zie LV 20:77]. Als we tempel-
verbonden sluiten en nakomen, kunnen we 
meer geestelijke kracht opdoen. […]
Veel antwoorden op moeilijke vragen zijn 
in de Schriften te vinden, omdat de Schrif-
ten een hulpmiddel tot openbaring zijn [zie 
2 Nephi 32:3]. Ons inzicht in de Schrif-
ten wordt in de loop der tijd steeds groter. 
Daarom is het belangrijk om iedere dag de 
Schriften te bestuderen.
Ook het dagelijks gebed is essentieel om de 
Geest van de Heer bij ons te hebben (zie 
3 Nephi 19:24–33). Wie door middel van 
gebed en Schriftstudie oprecht hulp zoekt, 
heeft vaak pen en papier bij de hand om 
vragen, indrukken en ideeën op te schrijven.

Als we het goede doen, kunnen we ieder 
uur en ieder moment openbaring ont-
vangen. […] Door persoonlijke openba-
ring gaan we begrijpen wat we iedere 
dag moeten doen om ons geloof en onze 
rechtschapenheid te vergroten, ons gezin te 
versterken en op zoek te gaan naar hen die 
onze hulp nodig hebben. Omdat persoon-
lijke openbaring een bron van kracht is 
die voortdurend wordt aangevuld, is het 
mogelijk om zelfs in roerige tijden met hulp 
overspoeld te worden.
We leren dat we moeten vertrouwen op de 
Geest die ons ertoe beweegt ‘recht te doen, 
ootmoedig te wandelen, rechtvaardig te 
oordelen’ (LV 11:12). We hebben geleerd 
dat die Geest ons verstand zal verlichten, 
onze ziel met vreugde zal vervullen en ons 
zal laten weten wat we moeten doen (zie 
LV 11:13–14).
Wij krijgen deze persoonlijke openbaring 
als we erom vragen, als we ons erop voor-
bereiden, in geloof voorwaarts gaan, en 
erop vertrouwen dat we die zullen ontvan-
gen. (‘Op de dienstmaagden zal Ik in die 
dagen mijn Geest uitstorten’, Liahona, 
mei 2010, 11)

Terug naar pagina 101

Informatiebronnen
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ZOEK KENNIS DOOR GELOOF
Lees deze boodschap alleen of samen met iemand anders uit de groep. Lees en 
markeer de woorden volgens de ideeën op pagina 104. Neem ze later vandaag, 
over een week en over een maand nog eens door. Dan zult u vrijwel alles onthou-
den wat u leert!

DAVID A. BEDNAR
Wat betekent het […] om te leren door 
geloof?
[…] Als zoons en dochters van onze 
hemelse Vader hebben wij keuzevrijheid 
gekregen. […] In het leerproces moeten 
[we] handelen en daders des woords […] 
zijn. […] Zijn u en ik initiatiefnemers die 
handelend optreden en kennis zoeken door 
geloof, of wachten we af tot ons wat wordt 
geleerd en er met ons gehandeld wordt? 
[…] Wij moeten allen ijverig vragen, zoe-
ken en kloppen [zie 3 Nephi 14:7].
[…] Leren door geloof vereist geestelijke, 
mentale en fysieke inspanning en niet 
slechts passief luisteren. […] Leren door 
geloof vergt zowel ‘het hart als een gewil-
lige geest’ (LV 64:34). Leren door geloof 
vindt plaats wanneer de Heilige Geest de 
kracht van het woord Gods zowel tot als in 
het hart voert. Leren door geloof kan niet 
van de docent op de cursist worden over-
gebracht […]; het is veeleer de cursist die 
geloof moet oefenen en moet handelen om 
zich die kennis zelf eigen te maken.
De jonge Joseph Smith wist […] wat het 
betekent om door geloof te leren. […] 
Hij had zich duidelijk voorgenomen om 
‘in geloof’ te vragen [Jakobus 1:6] en te 
handelen. […] Ziet u dat Josephs vragen 
niet alleen gingen over wat hij wilde weten, 

maar ook over wat hij moest doen? […] 
Zijn vraag was niet slechts: welke kerk 
heeft gelijk? Zijn vraag was: bij welke kerk 
moet ik mij aansluiten? Joseph ging het 
bos in om door geloof te leren. Hij was 
vastbesloten daarnaar te handelen. […]
Een van de moeilijkste taken waar we in 
dit leven voor komen te staan is leren door 
geloof. [Eens] verklaarde Joseph: ‘Waar-
heid en wijsheid worden niet in boeken 
gevonden; de beste manier is om God in 
gebed erom te vragen en goddelijk onder-
richt te krijgen’ [History of the Church, 
4:425]. […]
De ervaring heeft mij geleerd dat een ant-
woord van een ander doorgaans niet lang 
blijft hangen. […] Maar een antwoord dat 
we zelf ontdekken door ons geloof te oefe-
nen, blijft ons een leven lang bij. […]
De plicht om door geloof te leren, rust op 
ieders schouders. […] Leren door geloof 
is van wezenlijk belang voor onze eigen 
geestelijke ontwikkeling en voor de groei 
van de kerk. […] Mogen wij allemaal hon-
geren en dorsten naar de gerechtigheid en 
worden vervuld van de Heilige Geest [zie 
3 Nephi 12:6] — en ons richten op leren 
door geloof. (‘Zoek kennis door geloof’, 
Liahona, september 2007, 19–24)

Terug naar pagina 106
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ACTIVITEIT THUIS: BEN IK VOORBEREID OM OP SCHOOL 
SUCCES TE BOEKEN?
We moeten ons voorbereiden om onze studie of opleiding tot een succes te maken. 
Doe deze beoordeling voor uzelf. U kunt anderen wel om hun inbreng vragen.

Geef elke uitspraak een cijfer, 1, 2 of 3. 1 = nog aan werken 2 = gaat oké 3 = gaat 
geweldig

Schrijf enkele ideeën op hoe u dat aspect kunt verbeteren.

     Zelfmotivatie. Ik kan mezelf ertoe zetten moeilijke dingen te 
doen. Ik werk elke dag zonder dat anderen me daartoe aanzetten.
Mogelijkheden tot verbetering:

 

     Loopbaankeuze. Ik heb een duidelijk doel en heb het vaste 
voornemen om school af te maken.
Mogelijkheden tot verbetering:

 

     Verlangen om te leren. Ik wil heel graag leren en laat me niet 
uit het veld slaan.
Mogelijkheden tot verbetering:

 

     Planning. Ik neem het heft in handen. Ik plan mijn dagen en 
weken, en sta open voor de leiding van de Geest.
Mogelijkheden tot verbetering:

 

     Steun. Ik heb mensen om me heen die me zullen steunen, bege-
leiden en liefhebben. Zo niet, dan zoek ik mensen op die steun kunnen 
bieden.
Mogelijkheden tot verbetering:

 

     Met geld omgaan. Ik kan geld verdienen en sparen. Ik betaal 
mijn rekeningen op tijd, ook de afbetaling van mijn PSF- lening. Ik zet de 
tering naar de nering.
Mogelijkheden tot verbetering:

 

Wat hebt u van deze ervaring geleerd? Breng uw familie of vrienden beknopt van 
uw ideeën op de hoogte.

6: Hoe boek ik succes buiten de lessen om?
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