SmartReading Hybride leren
Beste Studie- en snellees
training.
Leer visueel lezen en
verbeter vanzelf enorm je
geheugen.
Mindmap technieken
voor het maken van
samenvattingen.

Hoge Return On investment! & Waar voor je geld!
SmartReading is een unieke manier van lezen!
Sinds 1992 op de markt, gevraagd diverse radio en tv programma’s.

Online
&
Klassikaal

Resultaten
• 4 tot 10 x sneller lezen
• 30% meer onthouden
• Hogere concentratie
• Makkelijker analyseren
• Leesblokkades opheffen
• Lees strategieën aanpassen
Hoor wat deelnemers vertellen

In je eigen tempo online en 2 dagen klassikaal.
Efficiënt studeren, *visueel snellezen,
en mindmappen.

Resultaat In-Company,

Loop je door tijdgebrek regelmatig achter
op je werk of studie? Ervaar je stress in je
keuze door de enorme hoeveelheid
aangeboden informatie? En zou je
eigenlijk sneller en met beter resultaat
willen werken en/ of studeren?

•

Dwaal je veel af en is je focus er niet. Het
doel waarmee je leest is niet echt duidelijk
waardoor je tijd verliest omdat je hierdoor
langzaam leest en regelmatig vergeet wat
je gelezen hebt?

•

Met de smartmethode heb je focus en
lees je snel met de juiste doelstelling.
Je bespaart veel, heel veel tijd!

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Alle technieken van het lezen met de
smartmethode
Het probleem achter het probleem
vinen
Gezamenlijk eigenaarschap hebben
Individuele bijdrage gekoppeld aan
afdeling- teambijdrage
Begripsvorming eigen organisatie
neemt toe
Borging op de werkvloer
Groei in persoonlijk leiderschap
Snel tot de kern en oplossing komen
Beter inzicht in waarom wel of iets nu
niet kan
Afdeling- teambijdrage gekoppeld aan
groter belang
Gerichte en doordachte keuzes maken
Gedrag & cultuur verandering
Nieuwe kijk op organiseren,
implementatie & reflectie

Online in je eigen tempo.
Micro leren: leren wanneer jij dat wil.

“Ik zal het aanbevelen en laat
het mijn kinderen ook doen
wanneer ze oud genoeg zijn
om te Smartreaden. Dank.

U ontvangt het digitale boek
‘SmartReading, lees een boek per uur'

* uniek, en alleen met de smartmethode
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Online in je eigen tempo
en 2 dagen klassikaal.

Het resultaat

De hobbels
Onderstaande problemen?

Wanneer je SmartReading hebt afgerond!

• je komt niet toe komt aan de stapels
leeswerk

• is je geheugen enorm verbeterd door het
aanleren van het *visuele lezen

• je merkt dat je veel afdwaalt tijdens
het lezen

• zal je tekstbegrip enorm zijn verbeterd en
maak je diepgaande analyses

Programma In-Company

• je veel “denkt” en een soort
“pratend” leest

• leg je veel makkelijker verbanden omdat
je deze al tijdens het lezen voor je ziet

1) Het eerste deel doe je vooraf online.
Online doe je de eerste 7 elementen. Wij zijn er
voor je om je vragen te beantwoorden.

• je niet weet wat je precies moet lezen
door het grote aanbod aan
informatie

• ben je veel productiever omdat je
leessnelheid (minimaal) 4x sneller is

Leer op deze manier optimaal de beste leer- en
leestechnieken. Inspirerende video’s, duidelijk
geschreven opdrachten, te beantwoorden
vragen en een helder werkboek helpen je.

2) Dan volgt er een klassikale dag.
Op deze dag worden de verfijnde technieken
van de Smartmethode uitgelegd en beoefend.
3) Twee tot drie informatieve boeken lezen.
Thuis ga je met de Smartmethode 2 tot 3 boeken
lezen. Boeken met inhoud voor de organisatie.
4) De tweede klassikale dag.
Op deze dag ga je de 2 tot 3 boeken
mindmappen, analyses maken en verbanden
leggen.

• het lood zakt e in de schoenen om
een nieuwe studie te beginnen
• je merkt dat je niet gemakkelijk kan
onthouden
• het overzicht en structureren van
informatie is lastig
• het is lastig om door te dringen tot de
kern van de zaak

In kleinere groepen worden er met elkaar
boekbesprekingen gedaan.

Programma
Je krijgt inzicht in hoe je nu leest. Wanneer je dat inzicht hebt is
het gemakkelijker om dat oude patroon om te zetten naar een
nieuw patroon. Een compleet nieuwe benadering.

• ervaar je rust door de grip die je hebt op
de hoeveelheid te lezen materiaal
• heb je een beter oplossend vermogen
• is je creativiteit verbeterd om complexe
problemen op te lossen
• merk je ook dat je op langere termijn
informatie makkelijker kan onthouden
• en ook belangrijk, heb je meer tijd over
voor familie, vrienden etc.

SmartReading heeft een
gunstig effect op dyslexie!

* uniek, en alleen met de smartmethode

Het wordt je klip en klaar dat je veel te veel tegelijk doet tijdens
het lezen en ook jouw brein dat niet aankan. Het brein, van
ieder mens, kan niet op hetzelfde moment opnemen en
reproduceren. Je leert bij ons een bijzondere techniek om op
een heel zuivere manier de informatie in je langetermijngeheugen op te nemen waardoor het tekstbegrip toeneemt.
Je leescentrum activeren
Nergens anders leer je hoe je je leescentrum activeert om zeer
gemakkelijk *visueel te gaan lezen. Een unieke techniek met
bijzondere resultaten.
Turbolezen
Je gaat turbolezen leren waardoor je samen met de activatie
van je leescentrum zinnen tot alinea’s gaat lezen.
Wat je doet is van waarde in het leven.
Hierom zal je met de smartmethode een DoenDoel leren
maken. Een beetje vreemd woord maar oh zo efficiënt.
De interne dialoog, anders gezegd ‘dat stemmetje in je hoofd’
kan je enorm hinderen. Met de smartmethode leer je hiermee
om gaan. Met als gevolg; een enorme verbetering van je
concentratie en toenemende mate van rust.

Het verschil tussen snellezen en SmartReading word je ook duidelijk.

Wanneer je brein relaxt is neem je heel efficiënt informatie op.
Het is dus belangrijk om de juiste techniek te leren voor je
beste lees- en leerstaat. Mindful lezen, heerlijk.
Scannen
Je kan ook onbewust informatie tot je nemen, we leggen je uit
hoe, met het scannen.
Lezen op digitale media
Je leert ook hoe je om gaat met boeken, rapporten, email en
andere teksten op digitale apparaten. Het lezen van digitale
apparaten wordt door de smartmethode prettiger.
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