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Basiscursus Studeren
Dit is een praktische, overzichtelijke en complete training op het gebied van studie.
Hierbij dient men het begrip studie wel zeer breed te beschouwen. Deze cursus is
namelijk niet alleen voor mensen die veel studeren; de cursus is voor iedereen die met
andere mensen omgaat. Het is dus een cursus voor ons allemaal (of men zou een
kluizenaar moeten zijn).



Moet u veel lezen om op uw vakgebied bij te blijven?
Dit is een praktische training die u zal helpen sneller de informatie in u op te
nemen die belangrijk voor u is.



Bent u zelf trainer?
Dan kunt u echt niet zonder deze kennis over studie en de barrières in studie!



Schrijft u documentatie, handleidingen, of andere informatiebladen?
Nu hebt u een manier om uzelf begrepen te krijgen.



Bent u leidinggevende en stuurt u andere mensen aan?
Hiermee kunt u meer uit uw mensen halen.



Zit u in de verkoop en wilt u graag scoren?
Ontdek hier waarom die ene klant of prospect gewoon niet begreep wat u
probeerde duidelijk te maken.



Bent u Human Resource manager en moet u functioneringsgesprekken houden
met medewerkers en mensen motiveren te veranderen of zich te verbeteren?
Dan zal deze training over studie u veel inzicht geven in de problematiek die
mensen ervaren bij veranderingsprocessen.



Bent u dyslectisch of heeft u moeite met lezen of anderen te begrijpen?
Misschien is de oorzaak eigenlijk wel een studieprobleem!
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Studieproblemen doen zich namelijk op een veel breder gebied voor dan men in eerste
instantie zou denken.
Ontdek waarom scholieren in ons onderwijssysteem gedemotiveerd raken en waarom
docenten gefrustreerd zijn over het feit dat ze – ondanks alle goede bedoelingen - hun
leerlingen toch niet echt kunnen helpen.
Leer waardoor concentratieproblemen ontstaan bij trainingen en seminars.
Ontdek hoe het komt dat mensen soms niet willen studeren.
Vind uit hoe leren leuk kan zijn voor iedereen en ontdek hoe je mensen met succes
veranderingsprocessen kunt laten doorlopen.
Leer stagiaires beter te begeleiden en succesvol te laten zijn in hun opleiding.
Deze cursus maakt u niet alleen wegwijs in wat er gebeurt bij studie, maar eigenlijk bij
alle informatieoverdracht. Doorzie de studieproblematiek die erachter zit.
U zult precies leren aanvoelen wat er aan de hand is en hoe u dat kunt oplossen. U
komt erachter hoe u mensen het beste kunt coachen en hoe u het geleerde snel kunt
toetsen. U leert anderen te helpen die helemaal vastzitten. U ontdekt hoe u
beoordelingsvermogen kunt ontwikkelen. U leert gegevens zelf te evalueren en te
achterhalen welke informatie belangrijk voor u is.
_________________________________________________

Doe de Basiscursus Studeren en word effectief op dit hele gebied.
Deze training wordt gegeven met een intensieve persoonlijke begeleiding.
Duur:

ongeveer 6 dagen (minimaal 1 dag per week)

Start:

in overleg

