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De zintuigen vormen de poort naar het brein. De plek waar we 

graag datgene wat we overdragen blijft plakken! Tijdens deze 

training 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 training voor als je echt 

actief wilt proeven aan iets anders… 

 

 

De training begint met een ervaring die de rijkheid van je zintuigen demonstreert. Er volgt 

een inleiding waarin de diverse zintuigen in diverse interactieve experimenten de revue 

passeren. In kleine groepjes wordt er vervolgens spelenderwijs gewerkt aan het verrijken 

van de eigen bijeenkomsten, opleidingen en trainingen via de verschillende zintuigen. Een 

dagdeel waar je heel veel nieuwe ideeën gaat oogsten! 

 

 

In een volgend dagdeel ligt het accent op 

‘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 je de gelegenheid om 

met een eigen presentatie aan de slag te gaan, zodat deze een 

blijvende indruk bij je doelgroep achterlaat. 

 

 

 

Aan het eind van de training heb je: 

• de zintuigen allemaal geprikkeld. 

• de relatie tussen de zintuigen en leren tussen de 

oren. 

• beeld bij hoe je handen en voeten kunt geven aan 

zelf gecreëerde zintuiglijke leeractiviteiten. 

• De smaak te pakken van breinverantwoord 

presenteren. 

 

 

Voor wie?Voor wie?Voor wie?Voor wie?    

Deze training is bedoeld voor nieuwsgierige mensen die meer willen weten wat er 

allemaal komt kijken bij het zintuiglijk leren. Mensen die hun boodschap voor het 

voetlicht willen brengen en daarbij meer gebruik willen maken van de zintuigen. 

Daarnaast zijn het mensen die graag willen ontdekken of er iets van de ze inzichten 

ook behulpzaam kan zijn in hun werk of daarbuiten. Kortom voor alle mensen die er 

belang bij hebben dat hun boodschap blijft hangen! Zoals opleiders, trainers, 

docenten, marketingdeskundigen, managers en adviseurs. 

 



 

 

Door wie?Door wie?Door wie?Door wie?    

Deze training wordt verzorgd door Jacquelien Willemse. Vanuit Maatwerkt, ontwikkelt zij 

diverse trainingen, leertrajecten en leermiddelen voor organisaties. Daarnaast geeft zij op 

diverse ‘brein’gebieden korte, maar krachtige en actieve workshops.  

 

Vanuit haar studie Psychologie werd zij al 

geprikkeld om te kijken waartoe het brein allemaal 

in staat was. Na dit een tijdje uit het oog verloren 

te zijn, kwam dit weer op haar pad. Vanuit de 

kerngroep Brein van het NVO2 (Nederlandse 

vereniging voor HRD-professionals) borrelde de 

interesse weer op en levert zij sinds 2007 een 

actieve bijdrage om de werking van het brein en de 

impact hiervan op leren in kaart te krijgen en deze 

kennis over te dragen. Ze publiceert regelmatig 

artikelen in tijdschriften en hoofdstukken in 

boeken. 

 

 

Wanneer en waar?Wanneer en waar?Wanneer en waar?Wanneer en waar?    

Deze training kan overal in Nederland op maat worden gegeven op een nader af te 

stemmen tijdstip. De training is geschikt voor minimaal 6 deelnemers en maximaal 60 

deelnemers. De training beslaat een hele dag en kan ook over twee dagdelen worden 

verspreid. 

 

 

Kosten?Kosten?Kosten?Kosten?    

De kosten voor deze training is afhankelijk van de eventuele spreiding van de training en 

het aantal deelnemers. De deelnemers krijgen in ieder geval (letterlijk) iets om 'op na te 

kauwen'. De kosten zijn exclusief reiskosten en BTW.  

 

 

RandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaardenRandvoorwaarden????    

Voor deze training is ruime zaal noodzakelijk. Voor bespreking van een accommodatie is 

het dus handig om daarover vooraf goed af te stemmen. 

 

 

Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?    

Mocht je nog vragen hebben of je afvragen of dit iets voor de organisatie waar je werkt, 

neem gerust contact op! Maatwerkt is te bereiken op 06 – 53 424 177. Dan nemen we de 

vraag onder de loep, om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ook de mail kan 

hiervoor natuurlijk worden gebruikt. 

 

 

Graag tot ziens, horens, voelens, ruikens, proevens … 

 

 
 


