
 

 

BCL Special  
 

Workshop Zintuiglijk Rijk: 

Sensationeel laten leren 

 

Prikkelend verdiepen door zintuigen…… 

 

De cognitieve neurowetenschap heeft in de 

afgelopen jaren spectaculaire ontdekkingen 

gedaan over de werking van het brein. Deze 

wetenschappelijke inzichten zijn door het BCL 

Instituut praktisch vertaald naar 6 breinprincipes 

waarmee u succesvol leertrajecten kunt ontwerpen 

met meer leerrendement. Eén van deze principes 

is ‘Zintuiglijk rijk’. 

 

De zintuigen vormen de poort naar het brein. De 

plek waar we graag datgene wat we overdragen 

blijft plakken! Tijdens deze workshop hoor je over 

hoe je door stimulatie van de zintuigen betere 

(leer)resultaten haalt. We ruiken aan verschillende 

nieuwe kennis, kijken de ogen uit en het wordt 

tastbaar wat overdragen met de zintuigen te 

maken heeft. Een workshop voor als je echt actief 

wilt proeven aan iets anders… 

 

Deze eendaagse workshop biedt u veel ‘brein’- 

onderbouwing en praktische toepasbaarheid voor 

het verbeteren van leertrajecten of onderwijs. En 

vooral, hoe u deze kennis kunt gebruiken om uw 

trajecten te verrijken zodat zij effectiever worden.  

Het programma faciliteert in het uitwisselen van 

‘best practices’ en werkvormen, die u aan het 

einde van de dag kunt onderbouwen met kennis 

over de werking van de zintuigen.  

 De workshop Zintuiglijk Rijk 

 

De workshop begint met een ervaring die de rijkheid 

van uw zintuigen demonstreert. Aan de hand van 

allerlei  interactieve experimenten volgt de 

breinonderbouwing. In kleine groepjes werkt u daarna 

spelenderwijs aan het verrijken van de eigen 

bijeenkomst, opleiding of training via de verschillende 

zintuigen. Een dagdeel waar u heel veel nieuwe ideeën 

gaat oogsten!  

 

De middag staat in het teken van 

‘Breinpresentatiekunst’ oftewel, hoe genereren we met 

presentaties zo veel mogelijk hersenactiviteit in het 

brein van de ander. We gaan daarbij aan de slag met de 

wetten van breinvriendelijk presenteren. Daarbij krijg u 

de gelegenheid om met een eigen presentatie aan de 

slag te gaan, zodat deze een blijvende indruk bij uw 

doelgroep achterlaat. 

 
U ontvangt na afloop een Bewijs van Deelname.  

 

Deze workshop wordt begeleid door drs. Jacquelien 

Willemse, geassocieerde van het BCL Instituut en 

eigenaar van Maatwerkt Leerarchitecten.  

 

Deze workshop is ontwikkeld voor trainers, docenten, coaches 

en (opleidings)adviseur.  

 
  

 

Keuzedata: 

 

Investering: 

 

Meenemen: 

 

 

 

Inschrijven: 

Workshop Zintuiglijk Rijk: Sensationeel laten leren 

 

2013: dinsdag 22 januari of  donderdag 6 juni te Utrecht. Tijden: 9.30 – 17.00 

 

380 euro, excl. BTW, incl. lunch en materialen 

 

• Een (onderhanden) traject waar je inspiratie voor kan gebruiken.  

• Een laptop/ tablet met een presentatieprogramma en een presentatie waar 

je mee aan de slag wilt.  

 

Via de website: http://www.bclinstituut.nl of mail info@bclinstituut.nl 
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