Een leven lang leren
De maatschappij verandert en de tijd dat werknemers een gouden horloge kregen als zij 40 jaar
in dienst waren is voorbij. Dit betekent dat we sneller en vaker van baan veranderen. Vaak uit
vrije wil, maar jammer genoeg ook door reorganisaties. Om aantrekkelijk te blijven voor de
arbeidsmarkt worden opleidingen en studies gevolgd. Niet vreemd dus dat veel volwassenen op
zoek zijn naar tools om beter en sneller te leren.
De workshop “Snellezen en mindmappen voor volwassenen” biedt studievaardigheden aan die
meteen toegepast kunnen worden. Natuurlijk denkt u nu: “Dat wil ik wel eens zien.”
Daarom deel ik graag de ervaringen van eerdere deelnemers bij mij in de praktijk. Een
verpleegkundige met een MBO opleiding, die in de loop van de jaren op HBO niveau
werkzaamheden uitvoert, moet voor haar werk een HBO opleiding volgen. Dat valt niet mee als
je de veertig dik gepasseerd ben en sinds de middelbare schooltijd geen schoolboek meer hebt
ingekeken. Om die reden kwam zij bij How-2-Learn voor de workshop. Het doelen stellen en
zorgen voor een goede leerplek was meteen aanleiding om de keukentafel te verruilen voor een
echte werkplek, waardoor het leren geen onderdeel meer was van het huishouden. Daarnaast
leerde zij ruim twee keer sneller lezen. Het mindmappen, wat voor haar totaal nieuw was, zorgde
voor meer structuur en overzicht. Na de workshop schreef zij op het evaluatieformulier het
volgende:
“Ik heb geleerd de stof op een creatievere manier samen te vatten en ik kan nu sneller door de
stof heen. Ik denk dat het volgen van deze cursus zeker invloed heeft op mijn studie. Ik ben
actiever met de stof bezig. Hierdoor onthoud ik de stof beter”.
Ook een predikant, die de workshop volgde heeft er veel profijt van gehad. Vooral het snellezen
heeft zijn waarde bewezen. Daarnaast is het gelukt om vanaf een mindmap een complete
kerkdienst te houden.
Deze reacties bevestigen dat de workshop “Snellezen en mindmappen voor volwassenen” een
grote meerwaarde heeft. Bent u nieuwsgierig en wilt u het zelf ervaren? In mijn praktijk, How-2Learn, wordt deze workshop de komende periode nog tweemaal aangeboden. U bent van harte
welkom!!!
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