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29 maart 2023  
13.00-16.30 uur  

Breinvriendelijker onderwijs, 
een kwestie van doen. 
Laat je inspireren door collega’s 
uit de praktijk.

seminar 
Berkenbrein!

Meld je aan
via berkenschutse.nl 
of scan de QR-code

Uitnodiging 



De Berkenschutse is een onderwijsexpertisecentrum, dat graag expertise ontwikkelt 
en deelt met (onderwijs)professionals uit het veld. Jaarlijks bieden wij eenieder de 
gelegenheid om deel te nemen aan het seminar Berkenbrein. Met ‘neurologische 
wortels’ in medisch expertisecentrum Kempenhaeghe, is de combinatie van 
onderwijs en breinvriendelijkheid een logische. Daarom nodigen we je uit op 29 
maart, om breinvriendelijker onderwijs te komen ervaren en je hierin samen met 
ons te verdiepen.

Wat kun je verwachten? 
Van een containerbegrip naar een handzaam referentiekader. Een prikkelende 
warming-up en een breinvriendelijke ontmoeting in de Schouwburgzaal, gevolgd door 
een korte introductie in de achtergrond (wat en waarom) van breinvriendelijker onderwijs. 
In een groepje beleef je vervolgens elders op het terrein twee breinvriendelijke onderwijs-
activiteiten. De onderwijsactiviteiten van deze middag zijn voor iedereen ter inspiratie en 
om dat wat jou raakt of past, mee te nemen naar de eigen onderwijspraktijk. We sluiten af 
met een gezamenlijk drankje en uitwisseling van de opgedane ervaringen.

Voor wie is de middag bedoeld? 
Voor leraren, assistenten, intern begeleiders, coaches, gedragswetenschappers en alle 
andere aan onderwijs gerelateerde professionals. Professionals die deze middag vanuit 
actieve deelname willen werken aan bewustwording, handvatten willen krijgen en 
geïnspireerd willen worden voor een breinvriendelijker onderwijsconcept. 
 
Waarom zou je komen?
Als rode draad loopt door de middag de opbouw van doen, ervaren, reflecteren en kennis 
verbreden met de deelnemers als hoofdrolspelers. Het geboden programma is vertrekpunt, 
de prachtige locatie het decor en de magie ontstaat als dit allemaal samen komt. Een 
middag die energie en inspiratie geeft voor het onderwijs van de dag van morgen. 
 
Ben jij er ook bij?
We ontmoeten je graag op onze school!

Ingeborg Westerhof-Veerman,
Afdelingsleider SO & domeinregisseur Expertise

Meer informatie: www.berkenschutse.nl



Tijdens dit Berkenbrein staat ‘brein-
vriendelijk(er) onderwijs’ centraal. Onder 
breinvriendelijk onderwijs wordt verstaan 
onderwijs dat neuropsychologische kennis 
én good practice als uitgangspunt of 
onderlegger neemt voor de inhoud, vorm 
en organisatie van het onderwijs en het 
inrichten van de onderwijsomgeving. 

Wetenschappelijk onderzoek over de 
afgelopen decennia heeft steeds meer 
inzichten opgeleverd over de werking 
van het brein en 'breinprincipes’ die we 
kunnen benutten in het onderwijs. 
Spencer Kagan is een van de weten-
schappers die werk heeft gemaakt van 
breinvriendelijk onderwijs en zes 
brein/kernprincipes heeft opgesteld. 
Deze principes worden als kader/kapstok 
gebruikt bij de vormgeving van dit 
Berkenbrein.

We nemen 'good practices’ als leidraad 
voor de inhoud van het Berkenbrein. In 
een breed scala van workshops kan 
kennis gemaakt worden met ‘brein-
vriendelijke’ voorbeelden uit de praktijk.

In deze workshops zullen onderwijs-
professionals van De Berkenschutse hun 
praktijkervaringen met de deelnemers 
van het Berkenbrein delen om elkaar te 
inspireren, nieuwe invalshoeken te 
verkennen en breinvriendelijke ideeën op 
te doen voor de eigen onderwijspraktijk. 

Veel inspiratie gewenst!

Introductie door Geert Thoonen en 
Lisette van Gemert over breinvriendelijk leren

Lisette van Gemert
GZ-psycholoog/neuro-
pedagoog Kempenhaeghe/
De Berkenschutse

Zes breinprincipes van Kagan

Breinvriendelijk onderwijs

Veiligheid:
veilige hersenen 
denken beter

Voeding:
beter gevoede hersenen 

leren efficiënter

Prikkels:
de hersenen zoeken en 

onthouden bepaalde prikkels

Aandacht:
leerstof die aandacht krijgt 
wordt beter onthouden

Emoties:
positieve emoties bevorderen het 
denkvermogen en creativiteit

Sociaal:
beter leren door sociale 

interactie

Geert Thoonen
GZ-psycholoog/ortho-
pedagoog De Berkenschutse



Programma 
13.00 Inloop en ontvangst (schouwburgzaal ’t Scureken) 
13.30 Openingssessie Breinvriendelijker Onderwijs door
  Lisette van Gemert en Geert Thoonen
14.15 Transfer naar kleine groep & een breinvriendelijke 
  versnapering

  

16.00  Sluitstuk in ‘t Scureken inclusief drankje & hapje 

Datum en tijdstip
Woensdag 29 maart 2023 van 13.00-16.30 uur

Locatie
Vanuit schouwburgzaal ’t Scureken
Kempenhaeghe, Sterkselseweg 65 in Heeze.

Aanmelden
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op 
www.berkenschutse.nl.

Kosten
Kosten voor het seminar bedragen € 35,-. Na bevestiging van de 
aanmelding ontvang je spoedig een factuur.

Op een locatie in de school neem je deel aan twee 
activiteiten op basis van willekeurige indeling. 
Dat kan zijn: 

Beleving in muziek, Bewegend leren, Het uitgeruste 
brein, Breinfijn leren, Prikkelend muziekonderwijs 
als zintuiglijke ervaring, Spelend jongleren, 
Contextueel denken in het onderwijs, Ontspanning 
in de klas, Van moeilijk naar makkelijk vanuit 
paramedisch perspectief, etc.

14.30-15.00 uur 
Activiteit 1 
  
15.00-15.15 uur 
Transfer
 
15.15-15.45 uur 
Activiteit 2


