Het onbewuste:
Alle psychologische processen waarvan we ons niet bewust zijn,
maar die ons gedrag, ons denken en onze emoties wel beïnvloeden.
Onbewust leren:
Het toepassen van theorie over het onbewuste bij het leren en
lesgeven.

Voor tips en informatieve posts

Haal het creatieve uit pubers
boven
Leerlingen van 12 tot 18 zijn supercreatief.
Hoe richt je dit op jouw lesstof?
Leer het in de training Onbewust leren.

Like onze pagina ‘Instituut voor Onbewust leren’

Word lid van de groep ‘Onbewust leren’

Open trainingen
In-company trainingen
Inspiratiesessies

St. Anthoniusplaats 9
6511 TR Nijmegen
024 663 9627
info@onbewustleren.nl
www.onbewustleren.nl

Heb je dit wel eens? Je komt niet uit een vraagstuk.
De laatste hokjes van die sudoku kan je net niet
oplossen. Boos gooi je de puzzel in de hoek en ga je
naar bed. De volgende dag zie je ‘m liggen en je weet
het meteen. Eureka!

 De oplossing van de puzzel komt als vanzelf, als je even afstand
hebt genomen. Dit heb jij niet alleen, dit is een bekend fenomeen.
Het heeft alles te maken met ons onbewuste. Dit onbewuste deel
van de hersenen kun je ook inzetten in je lessen om de eurekamomenten bij je leerlingen te vergroten. Je maakt dan gebruik van
de twee sporen van het leren: bewust en onbewust.

Inhoud van de training
In deze training leer je hoe je onbewust leren in je lessen kunt
gebruiken om de creativiteit én de resultaten van je leerlingen te
verhogen.
De training is ingedeeld in 3 blokken van 3 uur plus een individueel
feedbackmoment. De inhoud is als volgt:
 Theorie over het onbewuste
 Je leert hoe het onbewuste gericht kan worden op jouw leerstof
 Hoe pas je onbewust leren toe in de praktijk
 Je oefent hiermee in je lessen en krijgt daar feedback op
 Je integreert het onbewuste op natuurlijke wijze in je eigen
lessen
 Ontwikkeling van jezelf en meer werkplezier
 Beter begrip bij je leerling, kwartjes vallen eerder, wat leidt tot
hogere cijfers bij je leerlingen

Voor docenten middelbare school
De training is geschikt voor alle middelbareschooldocenten, van
VMBO tot gymnasium en van alle vakken. De werkvormen
tijdens de training stimuleren je om gezamenlijk en individueel te
werken aan lesstof voor je eigen lessen.

Cursusdata





2 en 16 november en 14 december 2016 van 19-22 uur
4 en 18 november en 9 december 2016 van 14-17 uur
1 en 15 maart en 12 april 2017 van 14-17 uur
1 en 15 maart en 12 april 2017 van 19-22 uur

Locatie: Utrecht

Kosten
De investering voor de gehele trainingscyclus bedraagt 399,- per
persoon. Het Instituut voor Onbewust leren is vrijgesteld van btw.
Begeleiding door 2 trainers. De groep is 10 tot 18 deelnemers
groot. Registratie is aangevraagd bij registerleraar.nl.

Inschrijven
 Via onze website www.onbewustleren.nl of stuur een mail aan
info@onbewustleren.nl met je naam, school en gewenste data.

Deelnemers zeggen:
“Dit brengt mij weer in contact met waarom ik ooit docent wiskunde
ben geworden.”
“Ik wil er volgend jaar gebruik van blijven maken, ik ben positief
over de invloed die dit op mijn lessen heeft gehad.”
“Het geeft een veel prettiger eind van de les.”

