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“Deze basis heb je echt nodig!”

“DE combinatie van vernieuwende kennis en enthousiasme”

“Eindelijk een echt college, afgewisseld met breinvriendelijke 

werkvormen en veel praktische tips”



Leergang Brein & Leren: omdat ieder kind breinvriendelijk onderwijs verdient

Leergang Brein & Leren

▪ De Leergang Brein & Leren bestaat uit drie collegedagen waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

▪ Tijdens elk college staat de koppeling naar de onderwijspraktijk centraal. De leergang Brein & Leren wordt afgesloten met een meesterproef en 

een pitch: wie bedenkt “Het beste breinidee?”. 

▪ De leergang Brein & Leren is bedoeld voor iedere professional uit het onderwijs die meer wil weten over hoe kinderen leren

Inhoud van de leergang Brein & Leren

Nadere informatie

▪ Naast de mogelijkheid voor open inschrijving wordt de leergang Brein & Leren nu ook in company aangeboden. Hierbij 

kunt u denken aan de volgende opties:

▪ Binnen teamverband op een school

▪ Bestuursbreed als onderdeel van het professionaliseringsaanbod

▪ Een onderdeel van de leergang als professionalisering voor een specialisten netwerk 

▪ De investering voor deelname aan de leergang Brein & Leren bedraagt 750 euro per persoon (incl. BTW). In company 

tarieven zijn in overleg  

▪ Deelnemers ontvangen een certificaat 

▪ Voor meer informatie: Kim de Jong, k.dejong@cube-consulting.nl, 06 53664523

www.cube-consulting.nl

▪ De laatste jaren is de neuropsychologische kennis van hoe kinderen denken en leren sterk toegenomen

▪ Om kinderen optimaal tot ontwikkeling te brengen is het voor onderwijsprofessionals cruciaal om deze kennis te vertalen naar de praktijk

▪ In deze leergang worden deelnemers verrijkt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van neurologische- en cognitieve processen 

▪ Waardoor je beter inzicht krijgt in hoe een kind leert en deze kennis leert vertalen naar gevarieerde breindidactiek

Dag 1: Van Breininzicht naar 

Kindinzicht 

Dag 2: Ontwikkeling van leren Dag 3: Breindidactiek        

▪ Werking van het brein 

▪ Brein en intelligentie

▪ Brein en persoonlijkheid

▪ Brein en interesse 

▪ Brein en denkontwikkeling: van baby 

tot puber

▪ Brein en sociaal emotionele 

ontwikkeling

▪ Brein en orthobdeelden

▪ Brein en lezen

▪ Brein en rekenen

▪ Meesterproef (casus breindidactiek)

▪ Beste Breinidee (beoordeeld door een 

kinderjury)
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