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EEN REIS DOOR HET BREIN: SUPERFASCINEREND & TOEPASBAAR!
INCLUSIEF
'Van brokkelbrein naar focus'
Het gloednieuwe boek van
Prof. dr. Theo Compernolle
• Sheets/presentaties
waarmee je de hoofdlijnen kan
overbrengen aan je collega’s

"Iedereen kreeg een brein, maar geen handleiding.
Pak NU je kans!"
Leg je oor te luisteren bij de wetenschap
en reken af met neuromythen en andere fabeltjes
Deze kennis is essentieel voor iedereen die binnen het onderwijs werkt!
De kans dat je goed bent opgeleid in de hersenwetenschap is klein en dat is jammer, want je werk zou
er een stuk leuker en uitdagender van worden. De hersenwetenschap raakt je vakgebied namelijk recht
in het hart.
Collegereeks: Breinkunde in het onderwijs
Het motto van deze collegereeks is ‘Wetenschappelijk getoetst, toegankelijk gebracht’. Het biologisch
gehalte wordt tijdens de reeks zo laag mogelijk gehouden en de toepasbaarheid zo hoog mogelijk.
Je krijgt les van topwetenschappers die een sterke link naar de onderwijspraktijk hebben.
Corona update
De puberteit is een unieke levensfase, cruciaal voor het aanleren van sociale vaardigheden en empathie.
Als het corona-isolement nog lang duurt, schaadt het de ontwikkeling van kinderen en jongeren.
Hoe werkt dat en wat kunnen we hiermee?
Doelgroep
Deze colleges zijn bedoeld voor iedereen met een passie voor leren.
Voor iedereen die in het onderwijs werkt, met en voor de studenten,
dus voor zowel onderwijsondersteuners, docenten, managers en
directeuren. De inzichten zullen je verbazen, soms ontroeren en soms
doen lachen. Het zal hoe dan ook iets in je losmaken en je zult zeker
de vertaalslag maken naar je dagelijkse praktijk.

LIVE
ontleding
van het brein
o.l.v.
dr. Tom Pattij
en zijn team
van AIO's

LEREN, INSPIREREN EN VERBINDEN MET ONZE TOPDOCENTEN
2E COLLEGE 11 OKTOBER 2021

1E COLLEGE 4 OKTOBER 2021

3E COLLEGE 25 OKTOBER 2021

Leren: een levenslang
Mentale veerkracht en
bouwproces
depressie bij jongeren
Prof. dr.
Michael Portzky,
Renate de Groot,
Neuropsycholoog en
Prof. biopsychology
psychodiagnosticus
of learning Open
bij psychiatrisch
Universiteit
centrum Gent-Sleidinge
Over het stimuleren van levenslang
Wapen jongeren - al zo vroeg
mogelijk - tegen stress en depressie. leren. Hoe doe je dat? En is dit
proces onderbroken door Corona?

Authentieke
intelligentie
Dr. Elke Geraerts,
Keynote speaker,
auteur en oprichter
Better Minds at work
Futureproof opleiden: het brein
als vertrekpunt.

4E COLLEGE 1 NOVEMBER 2021

5E COLLEGE 8 NOVEMBER 2021

6E COLLEGE 15 NOVEMBER 2021

Nieuwe technologie
en ons oeroude brein
Prof. dr.
Theo Compernolle,
Adjunct Professor at
the CEDEP European
Centre for Executive
Development (Insead Fontainebleau)
Van brokkelbrein naar FOCUS: hoe
help je jongeren met concentreren?

Onthouden, vergeten
en de opslagcapaciteit
van het brein
Prof. dr. Douwe
Draaisma, Hoogleraar
‘geschiedenis van de
psychologie’ Rijksuniversiteit
Groningen
‘Google rules...’ Welke rol speelt het
geheugen nog in ons onderwijs?

'What a difference
a teacher makes'
Prof dr. René Diekstra,
Emeritus hoogleraar
Psychologie Roosevelt
Academy Middelburg
en lector jeugd en opvoeding, Haagse
Hogeschool
Over leerachterstanden, gevoelens
van eenzaamheid en gebrek aan
structuur.

7E COLLEGE 22 NOVEMBER 2021

8E COLLEGE 29 NOVEMBER 2021

9E COLLEGE 6 DECEMBER 2021

De ketting van
De tien hoofdzonden
motivatie
van de didactiek
Dr. Maarten
Prof. dr. Paul Kirschner,
Vansteenkiste,
Emeritus hoogleraar
Motivatie- en
onderwijspsychologie
ontwikkelingsOpen Universiteit
psycholoog UGent
Inspirerende inzichten uit
Autonomie, verbondenheid en
de cognitieve psychologie
competentie: de wortels voor
voor docenten.
motivatie en groei.

Het brein in een
notendop
Dr. Tom Pattij, associate professor, VU
Medisch Centrum
Spannende vragen
over de meest fascinerende
‘levende machine’ die er is
(inclusief practicumles).

INCLUSIEF TRANSFERWORKSHOP BIJ 12 AANMELDINGEN OF MEER.
Hoe integreer je kennis uit de colleges in je dag-dagelijkse praktijk?
Thédor Vissers & Reinier Gerritsma
Onderwijsadviseur,
trainer, coach.
Dienstencentrum
van Maerlant

Manager en
onderwijsadviseur.
Dienstencentrum
van Maerlant

• Terugblik collegereeks: coronalessen
• 12 bouwstenen (werkvorm: presentatie)
• Wat is breinleren
(werkvorm: interactieve presentatie)
• Reader breinleren
(werkvorm experts, presentaties)

DEZE TRANSFERWORKSHOP VINDT LIVE PLAATS NA DE COLLEGEREEKS
OP EEN NADER TE BEPALEN DATUM EN LOCATIE.

“Deze collegereeks is een erkenning voor je vak!”
Guus Klapper, schooldirecteur School voor Technologie
en Engineering en één van de initiatiefnemers
bij Mondriaan

AANMELDEN
Meld je aan op www.focuslearningjourneys.nl
(let op dat je je voor de streamingversie aanmeldt)
en wij nemen contact met je op.
VIMEO LIVESTREAM
Dit jaar is het mogelijk om de collegereeks online te
volgen via een Vimeo livestream. De collegereeks is
daarmee vanuit huis te volgen. Iedere week ontvang
je van ons een persoonlijke deelnamelink.
TIJD EN LOCATIE
Alle colleges worden live uitgezonden op maandag
vanuit Het Techniek Innovatie Huis, Tinwerf 14,
2544 ED Den Haag. De colleges beginnen om 16:00 uur
en duren tot 19:00 uur. Terugkijken van de colleges
kan binnen 24 uur

DIT IS EEN PRODUCTIE
VAN FOCUS LEARNING JOURNEYS I.S.M
DIENSTENCENTRUM VAN MAERLANT

www.focuslearningjourneys.nl

Volg je ons al op Linkedin? Pak je telefoon,
open je camera en scan deze QR-code.

DEELNAMECERTIFICAAT
Na het bijwonen van de reeks ontvang je een
deelnamecertificaat.
CONTACT
Heb je nog vragen of suggesties? Wij worden
graag gebeld of gemaild. Telefoon: 06-557 903 78
Email: Remco@focuslearningjourneys.nl

