Snellezen en mindmapping

Details
Cursusduur
1 dag
Datum en locatie
2 oktober 2019 - Eindhoven
Tijd
09:30 - 17:30
Prijs
€ 475,00 (leden) / € 550,00 (niet-leden)
Kennisgebied
Persoonlijke vaardigheden
Bestemd voor
Openbaar accountants, Accountants in business,
Intern accountants, MKB-accountants,
Overheidsaccountants, Overige financieel
professionals, Controllers, Auditor
Niveau
Fundamental



Finance in business

Kies datum en locatie



2 oktober 2019 - Eindhoven

Inschrijven

Neem twee boeken mee die u nog niet heeft gelezen: een roman en een non-fictie boek.
RC's ontvangen een korting van EUR 75 op de prijs voor niet-leden

Inhoud
Voor u als hoogopgeleide professional is het belangrijk dat u binnen uw vakgebied up-to-date
blijft. 'Een leven lang leren' hoort daarbij. In de praktijk betekent dat regelmatig veel leeswerk.
Daarnaast heeft u in de dagelijkse uitvoering van uw werkzaamheden vaak te maken met veel
informatie die door u in korte tijd gelezen en begrepen moet worden. Via snellezen en
mindmapping leert u sneller te lezen en beter te onthouden. Bovendien zal het u ook veel tijd
gaan besparen want een verdrievoudiging van de leessnelheid is geen uitzondering.
Bekijk de video

video

Doelstelling
Verbeter uw leessnelheid:
Ervaar tijdens deze training dat u sneller kunt lezen zonder begrip te verliezen. Door een andere
leestechniek toe te passen, vergroot u uw productiviteit.
Verbeter uw begrip :
Door het maken van een mindmap verbetert u uw begrip van een tekst. Maar u kunt
mindmapping ook inzetten op andere manieren:
U kunt grip krijgen op complexe projecten;
U kunt het als ondersteuning gebruiken om lastige beslissingen beter geïnformeerd te
nemen;
U kunt lang vervlogen herinneringen weer naar boven halen.

Inhoud

0-meting van uw huidige leessnelheid;
Theorie over de samenwerking tussen de ogen en het brein;
Eerste snelheidsoefening: een zogenaamde speed drill;
Associatieoefening ter voorbereiding op het mindmappen;
Uitleg over samenhang tussen sleutelwoorden en het geheugen;
Leesoefening op basis van sleutelwoorden;
Het ontwikkelen van een persoonlijke snelleesstijl;
Tempo verhogen aan de hand van persoonlijke snelleesstijlen;
Mindmapoefening gericht op het naar boven halen van herinneringen;
Het ontwikkelen van zelfvertrouwen bij het snellezen;
Uitleg over leesstrategie en scannen van tekst.
Als eindoefening gaat u een half uur tot 45 minuten snellezen in een non-fictie boek. De stof die
u tot zich neemt, legt u vast in een mindmap.

Bestemd voor
Iedere financiële professional die behoefte heeft aan tijdsbesparing, het verbeteren van het
begrip en versnellen van de eigen leessnelheid.

Docenten

Bas Hoorn
Directeur en hoofdtrainer van Timension.

Locatie
De cursus vindt plaats in Novotel Eindhoven in Eindhoven

Adres
Novotel Eindhoven
Anthony Fokkerweg 101
Eindhoven
Telefoonnummer
(040) 252 65 75

E-mailadres

H1018-RE@accor.com

Website
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/nl/nov/1018/fiche_hotel.shtml



Routebeschrijving

