SmartReading voor studenten
Resultaten
• 4 tot 10 x sneller lezen
• 30% meer onthouden
• Hogere concentratie
Voor de rest van je leven!

• Plezier in lezen

Makkelijker studeren
Wil jij makkelijker door je studie heen
komen? SmartReading is er ook voor
studenten. Het leert jou een techniek
aan waardoor je sneller dan snel gaat
leren lezen en meer gaat onthouden.
Het maakt studeren leuker, creatiever
en vooral plezieriger.
Je gaat 4 tot 10 keer sneller lezen en
zeker 30% meer onthouden, veel beter
kunnen concentreren en doelgericht
informatie uit de tekst halen.

• Makkelijker studeren
• Betere studieresultaten

Al met al ben je dus sneller klaar met
studeren waardoor er meer vrije tijd
overblijft voor andere boeiende dingen
in het leven.
SmartReading is er voor iedereen. Het
maakt dus niet uit welk van de mbo
opleidingen of hbo opleidingen je volgt,
of ga je naar een universiteit,
SmartReading helpt je graag nog
gemakkelijker studeren.

“Een verbazingwekkende en
effectieve manier om stof tot je te
nemen. Een eye opener. Ik ga dit
zeker gebruiken voor mijn studie”

Snellezen of SmartReading?
Snellezen kun je overal volgen.
SmartReading voor studenten kun je
uitsluitend en exclusief bij ons volgen. Wij
hebben Sinds 1991 ervaring met
breinvriendelijk leren waardoor je direct
resultaat ervaart in je studie.
Ons wordt vaak gevraagd waarin
SmartReading zich onderscheidt van
snellezen.
Het antwoord is simpel, maar van
essentieel belang voor jou:

Snellezen leert je in hoog tempo de rode
draad uit een boek of tekst te halen.
SmartReading voor studenten leert je op
topsnelheid
een
studieboek
op
detailniveau in je lange termijngeheugen
op te slaan. Verder leer je jouw geheugen
gemiddeld 30% beter te benutten.
SmartReading voor studenten is uniek
gezien de werking op detailniveau en
Europees gepatenteerd.

Iedereen leert het bij ons!
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Het resultaat in 2 zaterdagen
We helpen je tijdens onze tweedaagse
training effectief 4 tot 10 keer sneller te
lezen en ongeveer 30% meer te
onthouden van wat je leest.

Lees sneller, studeer gemakkelijker, haal
betere resultaten en houd tijd over voor
leuke dingen.

Je gaat onderstaande resultaten
behalen na de training:

Vaste onderdelen van de training zijn:

Tijdsbestek
De training duurt twee zaterdagen.
De eerste dag van 10:00 tot 17:00
De tweede dag van 10:00 tot 16:00,
met 3 pauzes voor koffie, lunch en
thee. Er zit twee weken tussen de
zaterdagen.
Investering
Meedoen kost € 199,(vrij van B.T.W.) per deelnemer.
De cursusprijs is inclusief deelname,
cursusmateriaal, lunches, koffie the
en frisdranken.
Vragen?
Bel gerust naar 0252 518 537 of stuur
een e-mail: info@smartreading.nl
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Effectief 4 tot 10 keer sneller lezen
Circa 30% meer kunnen onthouden
Alinea’s tegelijk kunnen lezen
Het terugspringen neemt af
Concentratie neemt aanzienlijk toe
Je leest veel meer visueel
‘praten in je hoofd’ neemt af
Afdwalen en wegdromen is minder
Meer rust tijdens het lezen
Angst informatie te missen is weg
Met een juiste doelstelling lezen
Nieuwe manier van uittreksels
maken (mindmappen)
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Doelgericht lezen
Van rechts naar links lezen
Visueel lezen
Meerdere regels tegelijk lezen
Turbo-lezen
Concentratietechnieken
Geheugentechnieken
Mindmapping

SmartReading heeft een gunstig effect op
dyslexie!

Het programma in 2 zaterdagen
We helpen je tijdens onze tweedaagse training
effectief 4 tot 10 keer sneller te lezen en ongeveer
30% meer te onthouden van wat je leest.
Indeling van de eerste zaterdag:
• Korte introductie
• Bepalen van het doel
• Geheugenoefening
• Hoe werkt ons brein?
• Overtuiging en interne dialoog
• Het SmartReading proces
• SmartReading oefeningen
• Mindmappen
Oefenperiode
Het ‘huiswerk’ tussen de eerste en de tweede
zaterdag bestaat uit het snellezen met de
smartmethode van drie boeken. Deze boeken gaan
over een onderwerp dat je interesseert, maar waar je
nog niet veel van weet. Aan het snellezen van deze
drie boeken, van circa 250 pagina’s besteed je
ongeveer 1½ uur per boek. Dat valt dus best mee!
Indeling van de tweede zaterdag:
• Slim mindmappen van de drie boeken
• Boekbespreking over de drie boeken die je met
je nieuwe vaardigheid hebt gelezen
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Na afloop van de training ervaar je blind vertrouwen
in SmartReading!
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