Training
snellezen &
mindmappen
Leer sneller en
effectiever lezen

In deze tijd waarin we veel informatie tot ons krijgen, is snellezen een must!
In onze training snellezen & mindmappen leer je begrijpend snellezen. Niet
alleen leer je technieken hoe je gemotiveerd, doelgericht en met aandacht
een tekst snel kunt lezen, je leert ook hoe je deze informatie goed onthoudt
en begrijpt. Deelnemers aan deze training kunnen na afloop tot wel drie keer
hun oude leestempo de informatie tot zich nemen.
Kosten
Incompany-training:
1 dag: € 1595,(vrij van btw / excl. reiskosten)

Wat levert de training snellezen & mindmappen op?

Open training:
1 dag: € 359,- (vrij van btw)

• Minimaal een verdubbeling van de leessnelheid

Inclusief: (lunch), cursusmateriaal,
certiﬁcaat, oefeningen en ondersteuning
na de training.

• In weinig tijd veel informatie lezen, verwerken en begrijpen
• Snellezen vanaf papier en beeldscherm
• Een beter begrip van de informatie en het daadwerkelijk gaan gebruiken
• Optimaal gebruik van de hersencapaciteit waardoor je meer onthoudt
Programma
Tijdens de training wisselen theorie en praktijk elkaar goed af. De dag staat

Agenda

vooral in het teken van doen. Snelleesoefeningen worden afgewisseld door

Voor een overzicht van de geplande
open trainingen en locaties kun je
terecht op onze website:
www.effectivitijd.nl/agenda »

mindmapopdrachten. We testen tevens de oude en nieuwe leessnelheid
zodat je helder inzicht krijgt in de verbetering van de leessnelheid.
Follow up van vier maanden

Contactgegevens
Effectivitijd
Duinoord 15
2224 CA Katwijk
t. 071-8884030
m. 06-12149805
e. info@effectivitijd.nl »
w. www.effectivitijd.nl »

Om het geleerde in de praktijk goed te kunnen blijven toepassen, ontvangen
deelnemers na afloop vier maanden lang oefeningen per mail. Na de vier
maanden evalueren we met de deelnemer de voortgang.
Tevredenheidsgarantie
Wij richten ons op meetbare resultaten en zijn dan ook pas tevreden als
je je doelstelling bereikt hebt. Daarom geven wij op al onze trainingen een
tevredenheidsgarantie.

