in samenwerking met

Zomer InZICHT

Word expert in 3 dagen
In een onderwerp naar keuze via de SmartReading methode
Een echte professional schoolt zichzelf voortdurend bij. Dankzij deze unieke
training leer je niet alleen supersnel lezen, maar bouw je bovendien diepgaande
kennis en expertise op in een zelfgekozen thema.
Breng drie tot zes boeken mee over onderwerpen als leidinggeven, coachen,
communicatie, marketing, economie, ondernemerschap, verkoop, opvoeding,
overtuigen, presentatietechnieken, ... Op dag drie heb je de boeken uit en deel je
de verworven kennis met de anderen. Je leert ook de lessen die zij uit hun boeken
hebben gehaald. Zo ga je naar huis als een echte kennisexpert!

“Eerst zie je alleen Chinees. Dan volgt de aha-erlebnis: it makes sense!
Het kost training om oude leesgewoontes af te leren, maar
SmartReading werkt. Mijn hersenen zijn slimmer dan ik zelf.”.
_ Goedele Liekens

VOOR WIE
Voor iedereen met veel boeken en weinig tijd die:
... veel sneller wil kunnen lezen
... gemakkelijker wil onthouden
... zijn/haar expertise wil vergroten
... meer concentratie, rust en plezier wil ervaren tijdens het lezen

DOELSTELLINGEN
Op het eind van de opleiding …
- Is je leessnelheid en tekstbegrip drastisch de hoogte in;
- Kan je je beter concentreren en zal je de gelezen info langer onthouden;
- Beleef je meer plezier aan lezen en het bestuderen van teksten;
- Leg je makkelijker verbanden tussen de gelezen informatie;
- Genereer je een behoorlijke tijdwinst bij het lezen van vakliteratuur;
- Ben je echte expert in het door jou gekozen thema

AANPAK
SmartReading werd 20 jaar geleden ontwikkeld in Nederland. De technieken
en inzichten zijn erop gericht dat je voortaan nog maar één tot twee uur zal
nodig hebben om vakliteratuur van 200 bladzijden te lezen, te verwerken en te
onthouden. SmartReading zorgt ervoor dat de hoeveelheid tijd die je in lezen
steekt, overeenkomt met wat je er werkelijk uithaalt.
We zorgen voor een ontspannen en aangename sfeer, die optimaal breinleren
mogelijk maakt. Korte theoretische onderbouw van de aangeboden technieken
wordt afgewisseld met het inoefenen ervan. Er is ruimte voor feedback en
persoonlijke coaching. Het programma is zo opgebouwd dat het ‘doen’ en het
‘ervaren dat de technieken werken’ centraal staan.
De deelnemers dienen 3 boeken van gemiddeld 200 bladzijden mee te nemen
over één thema waar ze zich willen in verdiepen. We denken aan thema’s als

DOOR WIE
Trainer Peter Plusquin ontwikkelt ‘shortcuts for an inspiring
life’ via het aanbieden van coaching en training in het
verhogen van de persoonlijke effectiviteit.
Hij laat zich hierbij inspireren door zijn kennis over de
werking van het brein en zijn kunnen als NLPmasterpractitioner. Peter is directeur van zijn eigen
opleidingsinstuut en co-auteur van het boek
‘SmartReading - lees een boek per uur’.

leiderschap, brein, coaching, communicatie, marketing, economie,
ondernemerschap, verkoop, opvoeding, overtuigen, presenteren …
Tegelijk is er tijd om te ontspannen en al lezend te genieten van de omgeving…

PROGRAMMA
DAG 1
Introductie en mindset • Meting van je huidige leessnelheid en begripsvermogen
• Geheugenoefening: een brein dat weet hoe het werkt, werkt beter •
Leesremmers en hoe deze te omzeilen • Drie technieken voor versnelde
tekstopname • Mindmappen • De 5 stappen van het SmartReading basic proces •
Je leest een boek van 200 bladzijden in één uur • Nabespreking en verwondering
• Een techniek om supersnel tot rust te komen
DAG 2
Oefening ter verhoging van het vertrouwen in de methode • Drie extra technieken
voor versnelde tekstopname • Je leest 2 boeken over een zelfgekozen thema
DAG 3
Je leest jouw laatste themaboek en brengt de opgedane kennis en expertise in één
overzicht• Je deelt de verzamelde kennis met de andere deelnemers en je leert
ook de lessen die zij uit de boeken hebben gehaald • Technieken om nooit meer te
vergeten wat je gelezen hebt • Digitale lees- en leerstrategieën

PRAKTISCH
Min. 6 max. 20 deelnemers

Global Edutainment
Noéstraat 19
B-3360 Bierbeek

DATA
van donderdag 16 t/m zaterdag 18 februari 2017
van maandag 10 t/m woensdag 12 juli 2017
(telkens van 10 u op de eerste dag tot 17u op de derde dag)

T. + 32 495 185 008
T. + 32 16 750 312
info@globaledutainment.be

www.smartreading.be

KOSTENBIJDRAGE

excl. btw

incl. btw

Verblijf* en organisatie

€335,-

€385,-

Cursusbegeleiding

€962,-

€1164,-

- €145,-

- €174,-

Korting thuisslapen/kamperen

- €78-

- €83,-

Toeslag single **

€105,-

€112,-

VROEGBOEKKORTING
bij inschrijivng tot uiterlijk 6
weken voor aanvang vd training
OPTIONEEL (voor 2 nachten):

* Overnachtingen op basis van gedeelde meerpersoonskamers. Indeling gebeurt ter plaatse. Snel inschrijven geeft
meer kamerzekerheid.
** Indien nog beschikbaar te plaatse. Tijdig inschrijven helpt.

Heerlijckyt van Elsmeren
Weg op Halen 2
B - 3450 Geetbets
T. + 32 11 69 68 75

Inclusief training, professionele begeleiding, cursusmateriaal en
alle Heerlijcke maaltijden, doorlopend koffie, thee, levend water,
frisdranken, versnaperingen, huisgemaakte vieruurtjes en verblijf
in kasteeldomein met 23ha natuur. Incl: het boek SmartReading,
lees een boek per uur twv € 24.99
Exclusief dranken uit de bar.

info@heerlijckyt.org
www.heerlijckyt.org
INSCHRIJVEN
via de website www.smartreading.be
Voor professionals is er 50% korting te krijgen
via de KMO-portefeuille.

