
Carolus Clusius College en
Internationaal gymnasium Orfeo
Zaterdag 17 januari
9.30 tot 13.30 uur
www.hetccc.nl  www.orfeogymnasium.nl

Thomas a Kempis College 
Woensdag 21 januari
16.00 tot 20.00 uur
www.thomasakempis.nl

Meander College
Zaterdag 24 januari
9.30 tot 13.30 uur
www.meandercollege.nl

TalentStad Beroepscollege    
(Blaloweg 1)
Woensdag 28 januari
15.30 tot 20.00 uur 
www.talentstad.nl

TalentStad Praktijkonderwijs
(Sleedoornstraat 1)
Woensdag 28 januari
15.30 tot 20.00 uur
www.talentstadpraktijkonderwijs.nl

Centre for Sports & Education
Woensdag 28 januari
vanaf 18.00 tot 21.00 uur
www.cse-zwolle.nl

JenaXL
Donderdag 29 januari
16.00 tot 20.00 uur
www.jenaxl.nl

Straks naar het voortgezet onderwijs?
Kom vast sfeer proeven op ons open huis!

Landstede Groep biedt betekenisvol 
voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, 
vmbo, havo, atheneum en gymnasium) in 
Zwolle, Kampen, Dronten en Harderwijk 
en omgeving. 
Kijk op www.kiesdeschooldiebijjepast.nl 
voor meer informatie.
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Hoe kan het dat de 
één moeiteloos leert 
en de ander het met 
veel inspanning amper 
voor elkaar krijgt? Is 
het talent, of valt het te 
ontwikkelen? Die vragen 
beantwoordt Zwollenaar 
Peter la Roi op de 
Inspiratieavond van 27 
januari.

door de redactie

OOsterenk - Op werk of 
school achter de feiten aan 
lopen of overspoeld raken 
door informatie. Dat zijn si-
tuaties waar de trainer van 
Brainsense raad mee weet. 
Hij helpt scholieren, studen-
ten, professionals en onder-
nemers om orde in de chaos 
te scheppen en efficiënt te 
werken, leren, organiseren, 
onthouden en concentreren. 
Hoe? Door je breincapaciteit 
beter te benutten. Vanuit 
zijn passie voor leren neemt 
hij je mee in de gebruiksaan-
wijzing van het brein. 
Middels oefeningen ontdek 
je wat ontspanning met het 
brein doet, ervaar je wat het 
effect is van multitasking 
en test je hoe het geheugen 
werkt. Ook krijg je tips om 
sneller te lezen. 
Multitasken is een populair 
principe. De trainer vindt 
het minder efficiënt: “als je 
meerdere dingen tegelijk in 
de gaten houdt, verlies je 

concentratie. Denk aan aflei-
dende Facebookberichten, 
pratende collega’s of spe-
lende kinderen. Toch multi-
tasken we voortdurend. Het 
nadeel ervan is dat je niet in 
de juiste breinstaat komt om 
informatie op te nemen. Wil 
je een taak goed volbrengen, 
dan is het beter om je alleen 

daar op te concentreren. Op 
zich is het een niet slechter 
dan het ander, zolang je zo’n 
breinstaat maar bewust in-
zet.” 
Dat geldt ook voor het ge-
bruik van de linker en de 
rechter hersenhelft. “Rechts 
ziet het grote geheel. Denk 
daarbij aan beelden, kleu-
ren, muziek, ritme en dro-
men. Links is beter in het 
verwerken van details; lo-
gica, rekenen en taal. Vanuit 
mijn ervaring als leerkracht 
op de middelbare school, 
weet ik dat onderwijs is 
gericht op de linker her-
senhelft, waardoor rechts 
bij veel mensen ‘verwaar-
loosd’ is. Combineer je de 
mogelijkheden van links en 
rechts, dan benut je je volle-
dige breincapaciteit.”
“Je brein beter benutten zit 
‘m soms ook in kleine din-
gen”, volgens de Zwollenaar. 
“In de juiste manier van 
ademhalen bijvoorbeeld. 

Je brein verbruikt namelijk 
maar liefst 30 procent van 
de zuurstof die je inademt. 
Zorg dus voor frisse lucht 
bij breinwerk. Ook een ge-
zond voedingspatroon helpt 
je brein scherp en alert te 
houden.”
Peter la Roi begon zijn trai-
ningsbureau Brainsense in 
2009. Sindsdien geeft hij 

trainingen aan scholieren 
en docenten en in het be-
drijfsleven. Onder andere 
op diverse middelbare scho-
len, universiteiten en bij 
Politie IJsselland. Op de In-
spiratieavond van 27 janu-
ari is hij gasttrainer. Naast 
hem geven nog vijf andere 
professionals workshops en 
lezingen.

Gebruik je brein en leer slimmer

Peter le Roi geeft 27 januari een workshop over het brein. Zijn boodschap: “Wil je een taak goed volbrengen, dan is het beter 
om je alleen daar op te concentreren.” Eigen foto

OOk zuurstOf en 
gOede vOeding 
hOuden het brein 
scherp

Inspiratieavond
Aanmelden: massage@christinedegraaf.nl, 06-
48021738. Deelname: 10 euro. Dinsdag 27 januari, 
19.30-22.00 uur. Ondernemersbolwerk, Dr. Stolteweg 46, 
Zwolle. Sprekers: Garbrand van den Berg (bewustzijns-
training Avatar), Elly de Lezenne Coulander (sjama-
nisme), Christine de Graaf (klankschalen), Marleen 
van den Hout (werk maken van je passie), Frank Schut 
(Oneness deeksha) en Peter la Roi (het brein).


