
 
 
 
 
 
 
 

 

 

open training 

Snellezen  
 
Concentreren. Mindmappen. Wat hebben deze woorden te maken met snellezen? Tijdens de 
training Snellezen wordt u de samenhang duidelijk. De redenen dat een lezer sneller wil lezen 
lopen namelijk nogal uiteen. En daarmee ook de oplossingen. Leest u (te) snel? Of juist 
langzaam? Misschien heel zorgvuldig, dat u soms even terug in de tekst gaat: wat stond daar ook 
alweer..?  

Tijdens de bijeenkomsten maakt u kennis met verschillende leesstrategieën en ontdekt u welke het 
beste bij u passen.  

Programma training Snellezen  
 
U leert … 
… een leesstrategie in te zetten voor een hoger leestempo 
 Vaardigheden om uw leesgedrag bewuster in te zetten. 
 Doelgericht een tekst lezen op basis van uw interesse-, kennis- en taalniveau.  
 Inzicht in tekststructuren geeft u overzicht in hoofd- en bijzaken.  

 
… technieken om uw oog-breinconnectie te versterken 
 Maak gebruik van oogbewegingen en leer vertrouwen op uw brein. 
 Met tips om beter te concentreren heeft u een beter tekstbegrip. 
 Doorbreek twijfel over tekstbegrip door veel te oefenen, oefenen en oefenen.  

 
… teksten reproduceren die gemakkelijk blijven hangen in uw langetermijngeheugen 
 Tips om te verwerken wat u heeft gelezen. 
 Mindmappen ondersteunt uw brein.  

 

Resultaat van de training Snellezen  
 
Na afloop van deze training ... 
... heeft u uw eigen leessnelheid verdubbeld; 
... weet u welke leesstrategie u kunt toepassen om te versnellen; 
... heeft u meer tijd en overzicht, minder afleiding, beter tekstbegrip. 
 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

 

Doelgroep  
 
Voor iedereen die ... 
… het een uitdaging vindt om sneller te lezen én het tekstbegrip hoog te houden; 
… zichzelf als lezer nieuwe vaardigheden wil aanleren; 
… tijdens het werk te weinig toekomt aan (alles) lezen. 
 
 

Didactiek  
 
Leren, oefenen, toetsen 
U wilt sneller leren lezen én onthouden wat u gelezen heeft. Daarom beginnen we met een 
nulmeting, een toets: hoeveel woorden leest u per minuut? Doel is om uw score tijdens drie korte 
bijeenkomsten minstens te verdubbelen. U krijgt theorie en oefeningen om direct aan de slag te 
gaan. We meten tussendoor het aantal woorden per minuut. Zo merkt u welke techniek het beste bij 
u past. De training bestaat uit drie korte bijeenkomsten zodat u in de tussenliggende periode meer 
kunt oefenen.  
 
Praktische informatie Snellezen  
Duur:  1 dag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Kosten:  € 395,- (0% btw) 
Inclusief:  lunch, koffie, thee en alle cursusmaterialen 
Locatie:  Loo van Eck  

Pascalstraat 28 in Ede 
Data:   actuele data vindt u op onze site 

 
Schrijf u in en een collega mag mee voor de helft van de prijs!  
 

 

 


