Training – Begeleiden bij de ‘In 7 stappen slimmer studeren’
Uw school wil betere studieresultaten voor alle leerlingen en wil hen helpen bij het slimmer studeren. Uw leerlingen volgen de 7
stappen online videotraining. U wil vinger aan de pols houden , hen graag begeleiden hierin en het 7 stappen programma inbedden in
uw curriculum. Dat kan!

Resultaat
Na het volgen van de 7 stappen begeleidingstraining kunt u instructies geven aangaande:











de werking van ons brein en hoe deze kennis gebruikt kan worden om slimmer te studeren
hoe fysiek- en emotioneel in staat te raken om te leren
aan leerdoelen bij een vak gezien kan worden, wat en hoe geleerd moet worden voor de toets
het prioriteren en plannen van hun leren
het aanleren van leestechnieken: skimmen, scannen en snellezen
het efficiënt: markeren en noteren
het mindmappen en aantekeningen maken met het cornell- en twee kolommen systeem
werken met geheugentechnieken en weten wanneer welke geheugentechnieken passend zijn
het efficiënt en gedegen voorbereiden van een toets
het reflecteren op en evalueren van eigen studievaardigheden ten einde steeds slimmer te studeren

Voor wie





docenten
studiebegeleiders
zorgcoördinatoren
medewerkers huiswerkbegeleidingsinstituten

Inhoud
Deze training kan alleen gevolgd worden in combinatie met het aanschaffen van de online videotraining voor uw
leerlingen/studenten. U volgt, eventueel samen met collega's, de 7 stappen online videotraining, net als uw leerlingen. In een
groepstraining krijgt u bij elke stap aanvullende, theoretische en didactische informatie. Tevens krijgt u concrete instructies en
aanwijzingen, die u direct kunt gebruiken bij de begeleiding van uw leerlingen. U ontvangt deze informatie in een
begeleidershandleiding plus toegang tot de online videotraining ‘In 7 stappen slimmer studeren’.

Investering
Deze training wordt in-company gegeven. U krijgt gratis toegang tot de 7 stappen online videotraining.
Minimaal deelnemers: in overleg
Tweedaagse training1: € 695 per persoon, incl. materialen (vrijgesteld van BTW)

Aanmelden en vragen
Vragen of aanvragen van deze groepstraining kan via het contactformulier, dat u kunt vinden onder 'contact' in de menubalk van de
website.

1

Informeer naar de speciale tarieven voor scholen, die de 'In 7 stappen slimmer studeren'-videotraining voor minimaal 50 leerlingen hebben aangeschaft.

