
 

 

 

Resultaat? 

In deze 5-daagse opleiding leert u sneller en slimmer leertrajecten op te zetten en te onderbouwen met 

breinkennis. En u ontdekt hoe u met breinkennis leermotivatie en ontwikkelbereidheid kan 

beïnvloeden. Met uiteindelijk meer leerrendement voor uw opdrachtgevers en deelnemers. U spreekt 

een taal die een (interne) opdrachtgever aanspreekt, en waarmee u zich positief onderscheidt. U wordt 

lid van een community met inspirerende en ervaren professionals. 

 

Hoe?  

Tijdens de opleiding tot BCL Professional ontdekt u meer over het functioneren van het brein met de 6 

breinprincipes van het BCL model en hoe zich dat vertaalt naar effectievere leertrajecten of 

verandertrajecten. Daarnaast laat de ASOOO benadering u zien hoe u leermotivatie van deelnemers 

verhoogt (oa Mindset theorie van Dweck). Zowel de wetenschappelijke verdieping als vertaling naar 

de praktijk staat centraal. U (her)ontwerpt tijdens deze opleiding een eigen leer- of verandertraject, 

zodat u het geleerde meteen toepast in uw praktijk, o.a. met handige BCL-checklisten. We vinden een 

open houding en nieuwsgierigheid belangrijk en leggen de nadruk op community vorming. 
 

Extra’s 

U wordt na afloop geregistreerd als BCL-Professional in een openbaar toegankelijk register. U bent 

dan lid van de BCL Professional community. De BCL Professionals komen gemiddeld twee keer per 

jaar bij elkaar in een inspirerende update-meeting met een wetenschapper. Hierdoor blijft u bij en 

wisselt u ervaringen uit.  

Als geregistreerd BCL Professional kunt u onder voorwaarden een licentie verkrijgen op de 

materialen van een workshop van een dagdeel (MindShift), die de ontwikkelbereidheid en 

leerattitude van managers en andere begeleiders zoals docenten aantoonbaar vergroot.  

2013: opleiding tot BCL Professional: 

Vijf dagen totaal ( twee keer twee dagen plus een certificeringdag, geen avonden, te Utrecht) 

• voorjaar 2013:     27 + 28 maart, 10 + 11 april, 22 mei  

• najaar 2013:         24 + 25 oktober, 7 + 8 november, 13 december 

 

Investering: 

• Opleiding tot BCL Professional: € 2700 ex. BTW, inclusief locatiekosten, boek 

Breinlink, breinvriendelijke lunches en materialen.  

Inclusief registratie als BCL Professional in het register en lid van de BCL Professional 

community voor het eerste jaar (a € 150 per jaar),  

• Optioneel: Een door u (her)ontworpen opleiding kan na review een BCL Keurmerk 

verkrijgen. Hiermee kunt u deze opleiding onderscheidend en onderbouwd in de 

markt zetten. Voor overige informatie: kijk op de site.  

• inschrijving op www.bclinstituut.nl (bij opleiding) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

Inhoudelijke onderwerpen opleiding tot BCL Professional 
 

 

Algemeen 

• Maakbaarheid brein: basis voor 6 breinprincipes 

• ASOOO-benadering van het BCL Instituut hoe 

ontwikkelbereidheid en leermotivatie beïnvloeden 

met kennis over het brein en het emotionele 

systeem?  

Opmaat tot mogelijke licentie op workshop van  

een dagdeel. 

 

Focus 

• Aandachtsprocessen en brein. 

• Effectevaluatie: middel om focus,  

transfer en resultaat aantoonbaar te verhogen. 

• De rol van spiegelneuronen en context effect 

 

Herhalen 

• Hoe te “herhalen” zodat beter wordt onthouden 

en geleerd en gedragsverandering plaats vindt?  

• 6 weken en spreiding! 

• Pauzemanagement en nasudderende neuronen 

 

 

 

 

Emotie 

• Chemie in het brein: neurotransmitters 

• Van pijn naar verlangen:  

de adrenaline en dopamine knoppen 

• AS van ASOOO : randvoorwaarden in het brein om 

open te staan voor leren en veranderen 

  

Zintuiglijk rijk: 

• Hoe zoveel mogelijk zintuigen in te zetten? 

• De kracht van gezichten voor het brein.  

 

Creatie  

• De begeleider als dopamine dealer 

• Verwerkingsdiepte en elaboratie: dieper het brein in 

met testen, quizzen, Bloom en nog veel meer…  

• Creërende werkvormen. 

 

 

Voortbouwen  

• De kracht van metaforen voor het brein  

• Ritmisch vurende hersenpatronen 

• Hoe (bewuste en onbewuste) associaties in het brein 

te activeren: advance organizers en priming  

 

 

Regelmatig zullen deelnemers samen met elkaar overleggen over de vormgeving van hun trajecten. Een unieke 

kans om ook van andere trainers, consultants en ontwikkelaars te leren! 

 

De laatste certificeringdag (dag 5),  presenteren de deelnemers de trajecten die ze hebben opgezet of gereviseerd. 

Dan besteden we ook aandacht hoe u uw unieke meerwaarde kunt positioneren bij (interne) opdrachtgevers.. 

 

 


