Workshop aanTEKENingen
Visual Notes

We maken allemaal aantekeningen. Van een
vergadering, een les op school, van een boek of
artikel dat je leest of tijdens een brainstorm Maar
wees eens eerlijk: lees je die aantekeningen nog
terug?
Visuele aanTekeningen maken is leuker en doet
je sneller terug kijken. Ook helpt het je bij het
onthouden en doorgeven aan anderen, wat je
geleerd hebt. Beelden worden door de hersenen
makkelijker verwerkt dan tekst, je hersenen
hebben zelfs een voorkeur voor beeld, ‘picture
priority’ heet dat. Het is zelfs zo dat 95% van de
mensen complexe zaken in combinatie
met afbeeldingen, beter begrijpen én onthouden.

Als je je aantekeningen visueel maakt zet je
vooral de kern op papier. Alle onnodige informatie
filter je er automatisch uit. Deze aantekeningen
brengen je ook in gesprek met mensen over het
onderwerp.
Het vak tekenen wordt op de middelbare school
geleerd als kunst, met technieken en in
perspectief. Vergeten wordt dat tekenen ook
gewoon een communicatiemiddel is. Je hebt vast
weleens meegemaakt dat je iets uit wil leggen en
je een pen en papier pakt om even wat te
schetsen en ... ineens wordt duidelijk wat je wilde
zeggen , zonder dat de tekening een kunstwerk is
geworden!
Het visualiseren van je verhaal:
• helpt beter te begrijpen
• helpt beter te onthouden
• maakt teruglezen en terugvinden makkelijker
• maakt de kern snel duidelijk
• is een krachtig middel voor communicatie
• is een vanzelfsprekend middel voor gesprek
En geloof het of niet: jij kunt ook aanTEKENEN!
Het gaat namelijk niet om kunst en mooie
beelden, maar om duidelijke en simpele
tekeningen. We oefenen ook met materiaal uit
De kosten van de
workshop zijn €125,00.
Inclusief materiaal, koffie/
thee en versnaperingen.
Het aantal deelnemers aan
de open workshop is
minimaal 8 en maximaal
12. Data op
www.LauraPeetoom.nl
Meer informatie of vragen?
Stuur een mail naar
info@LauraPeetoom.nl of
bel naar 06-40344806 of
neem contact op via
Facebook

jouw eigen praktijk zodat je de methode gelijk
kunt toepassen!
Tijdens de workshop:
• leer je de basis van visual notes
• probeer je verschillende materialen uit
• oefen je met algemeen materiaal
• bouw je een basis beeldbank op
• leer je hoe symbolen, metaforen en templates
kunnen werken
• kijken we lekker bij elkaar af en leren we van
elkaar!
• kunnen we afspreken hoe we ook na de
workshop van elkaar blijven leren en elkaar
kunnen inspireren
De open workshops zijn geschikt voor iedereen
die de kracht van visueel aanTekenen wil leren.
Heb je specifieke wensen voor jouw team, dan is
een workshop op maat wellicht een goed idee.
Maak gerust een afspraak: info@laurapeetoom.nl
of 06-40344806.

