
 

 

 

BreinCentraal Leren voor onderwijs 
 

Docenten kunnen de leermotivatie en leerprestaties 

van hun leerlingen verhogen door breinkennis. Wist 

u dat: 

• Feedback cruciaal is voor de leermotivatie, en 

dat één (brein)element daarbij de doorslag geeft? 

• Leerlingen een hogere leermotivatie en een 

helpende mindset (OOO) ontwikkelen als ze een 

tikkeltje meer weten over de plasticiteit van het 

brein? 

• Zes breinprincipes in een les of onderwijs ervoor 

zorgen dat leerlingen beter en met meer lol leren 

en onthouden: ‘Alle 6 in 1 les’? 

• Hogere Autonomie en Status (elementen van de 

ASOOO benadering) het brein doen open staan 

voor leren?  

 

Het BCL Instituut verzorgt inspirerende workshops, 

het BreinAtelier, op uw eigen schoollocatie.  

Het BCL Instituut is o.a. auteur van het boek 

“BreinLink voor ouders – je kind helpen leren-“. 

 

Workshops  Het BreinAtelier 
 

De workshops “Het BreinAtelier” bieden docenten 

een nieuwe feitelijke ‘breinbril’ op didactiek. 

Hierdoor ontstaat een gemeenschappelijke en 

inspirerende taal tussen docenten onderling over de 

kwaliteit van lessen en begeleiding.  

 

In de praktische en interactieve workshops van het 

BreinAtelier komen aan bod: de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten over de maakbaarheid 

van het brein, de ASOOO benadering om 

leermotivatie te verhogen en de 6 breinprincipes om 

lessen vorm te geven. En het allerbelangrijkste: hoe 

vertaalt zich dat praktisch naar lessen, onderwijs en 

begeleiding?  

 

Het gezamenlijk onderzoeken vanuit nieuws-

gierigheid staat centraal. Dit kan bijv. leiden tot een 

werkvormenboek per breinprincipe of sessies 

gemaakt voor leerlingen. Deelnemers ontvangen na 

afloop een bewijs van deelname, gekoppeld aan de 

SBL competenties. Inspirerende en hersenkrakende 

workshops!  

 

 

 

Plaats 

Doelgroep 

 

Investering 

 

 

Varianten 

 

 

 

 

Info 

Workshops Het BreinAtelier  
 
Bij u op school.  

Docenten. 

 

Prijs op aanvraag, afhankelijk van het aantal deelnemers per workshop en het aantal 

workshops. Wij werken graag met groepen of teams tot 12 deelnemers. Een indicatie: 

een serie van 4 workshops met 12 deelnemers kost rond de 420 euro per deelnemer. 

Online testing en effectevalutie mogelijk.  

 

Een centrale lezing voor het voltallige docentenkorps, waarna docenten zich opgeven 

(“koplopersgroep”) voor het BreinAtelier. Deze groep draagt bij aan transfer, 

“besmetting” en borging binnen de school. Ook verzorgen wij action learning trajecten, 

waarbij docenten sessies voor leerlingen ontwerpen over het brein en al doende leren. 

Voor een schoolbrede aanpak zijn lezingen voor ouders en leerlingen mogelijk.  

 

Mail onderwijs@bclinstituut.nl met uw naam en telefoonnummer en wij nemen contact 

met u op. 

 


