Brein & bewegen & leren
Het brein doet er toe! Kennis over de hersenen is hot. Daarom staat het brein deze dag centraal. Alle
interessante informatie over het functioneren van de hersenen in relatie tot leren en bewegen
passeert de revue.
Je krijgt een overzicht van interessante theorieën over brein en leren en brein en bewegen
Je denkt mee over de betekenis die recent onderzoek kan hebben voor het zwemonderwijs
Je wisselt actief je mening en ervaringen uit met vijf tot twintig collega-lesgevers en leert van
en met elkaar
Je komt ‘in beweging’ en wordt actief aan het denken gezet.

Voor wie?
Deze workshop is bestemd voor nieuwsgierige lesgevers die zich willen verdiepen in theoretische
achtergronden over bewegen en leren. Die inspiratie halen uit nieuwe kennis en ontwikkelingen en
vooraan willen staan bij het uitproberen van nieuwe ideeën.

Inhoud van de dag
De dag start met een inleiding over de werking van het brein. We zetten nieuwe inzichten over
motorisch leren (expliciet en impliciet leren) op een rij en bespreken effecten van lichaamsbeweging
op de hersenen. Je wordt gestimuleerd mee te denken over de mogelijke toepassing van deze
inzichten en effecten op het begeleiden van leerprocessen en bewegingsactiviteiten. Welke
betekenis hebben deze resultaten voor bewegen en het leren van bewegen? Wat kan dat betekenen
voor de manier waarop wij ons zwemonderwijs inrichten en aanbieden? Deze workshop stimuleert je
mee te denken over mogelijke veranderscenario’s in onze branche.
Aan het eind van de workshop:
Beschik je over een brede kennis van het brein, het brein en leren en het brein en bewegen
Weet je het verschil tussen expliciet en impliciet leren en de mogelijk betekenis daarvan voor
het zwemonderwijs
Ken je de effecten van lichaamsbeweging op het brein
Ken je een aantal breinregels die interessant zijn voor leerprocessen
Heb je ideeën verzameld die je kunt toepassen op het zwemonderwijs
Heb je ideeën verzameld die je kunt gebruiken om doelgroepactiviteiten en andere
producten een nieuwe impuls te geven.

Wanneer?
De workshop begint om 09.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Kijk voor de eerstvolgende data
op http://www.propulztp.nl/actuele-planning.html. De workshop wordt ook ‘op maat’ gemaakt
voor een eigen, zelf samengesteld, team van deelnemers.

Investering
De investering voor deze workshop bedraagt € 240,- ex btw per persoon.
Nieuwe ideeën en veranderingen hebben de meeste kans van slagen als je er na de workshop met
iemand over (na)praat en elkaar blijft motiveren en steunen. Neem daarom een collega of vriendin
mee, dan betaal je samen € 360,- ex btw.
De prijs is inclusief:
Koffie, thee en een lekkere lunch
Alle cursusmateriaal ( digitaal en/of papier).

Aanmelding
Doe je mee? Je kunt je aanmelden via het aanmeldingsformulier op
http://www.propulztp.nl/product-opleiding-zwembadmedewerkers.html.
Kom je samen? Meld je allebei apart aan en zet de naam van je collega of vriend(in) tussen haakjes
achter je eigen naam (samen met…….).
Wil je meer informatie over de workshop ‘op maat’? Stuur een e-mail naar info@propulztp.nl en we
zoeken snel contact.
Deze workshop is erkend door het Sociaal Fonds Recreatie en komt in aanmerking voor de regeling Subsidie Educatief
Verlof.

