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Inleiding
Vroeger had ik veel moeite met lezen. Tijdens het lezen moest ik continu aan 
andere dingen denken, met als gevolg dat ik aan het einde van een pagina geen 
idee meer had wat ik net had gelezen. Het gevolg was dat ik de pagina nog een 
keer kon lezen. Zonde van mijn tijd. 

Ook las ik erg langzaam, waardoor ik al gauw achter liep ten opzichte van mijn mede 
studenten. Ik wilde heel graag snel en goed informatie verwerken, maar het koste 
me te veel inspanning. En al gauw kreeg ik een hekel aan leren. Twee weken na 
mijn eindexamen werd duidelijk dat ik dyslectisch ben. Dit verklaarde een hoop, maar 
veranderende helemaal niets. Via een vriend kwam ik een aanraking met snellezen, 
mindmapping en geheugentechnieken. Er ging een wereld voor mij open; studeren 
werd niet alleen veel makkelijker, het werd ook leuk! Ik besloot hier alles over te leren 
en ontwikkelde al gauw mijn eigen methode; Het Nieuwe Lezen (HNL). 

Toen ik dit ging toepassen op mijn studie Psychologie aan de Universiteit van Utrecht, 
had ik veel minder tijd nodig om alles op te nemen. Voor die studie staan officieel 
40 studie uren per week. Door deze technieken toe te passen kon ik mijn studietijd 
reduceren tot 8 uur per week. Ik zeg dit niet om op te scheppen of om indruk te maken, 
ik wil je alleen graag laten zien wat het effect kan zijn als je hier mee aan de slag gaat. 

Ik heb hier drie boeken over geschreven en inmiddels al meer dan 68.470 mensen in 
mogen opleiden. 

In dit e-book wil ik je de basis van Het Nieuwe Lezen meegeven, zodat je weet hoe 
het werkt en je zelf makkelijker en sneller grote hoeveelheden informatie nauwkeurig 
kan opnemen en onthouden. 

Veel plezier met het e-book!

Mark Tigchelaar
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Kenniswerkers
De meeste van ons zijn kenniswerkers; we moeten kennis verwerken om ons werk te 
kunnen doen. Zo moet een advocaat bijvoorbeeld dossiers lezen om uiteindelijk een 
advies of argument te geven. Pas als hij de informatie heeft opgenomen, kan hij zijn 
uiteindelijke werk doen. 

Gemiddeld genomen besteden we zo’n 2,5 uur per dag aan het lezen en analyseren 
van e-mails, rapporten, artikelen en overige vakliteratuur. Het probleem hierbij is dat 
de hoeveelheid informatie alleen maar toeneemt en dat ons nooit geleerd is hoe we 
hier effectief en efficiënt mee om moeten gaan. 

Het gevolg is dat we te veel tijd besteden aan het opnemen van de vakliteratuur, met 
als gevolg dat er minder tijd blijft voor de kerntaken zoals het schrijven van artikelen, 
het voorbereiden van de gesprekken of het uitvoeren van de werkzaamheden waar je 
voor bent aangenomen. 

 
In deze tijd waarin we overladen worden met informatie is het van belang dat je 
vaardigheiden hebt om met deze grote hoeveelheid informatie om te gaan. Als je dit 
beheerst, geeft dat twee belangrijke voordelen;

Probleem Effect Resultaat

Langzame lezer* Kost veel tijd Minder tijd voor kerntaken

Teveel leeswerk Leest niet alle informatie Mist informatie

Makkelijk afgeleid Herleest de informatie Minder tijd voor kerntaken

Kan de informatie de volgende 
dag niet meer herinneren

Gefrustreerd Kan de informatie niet 
gebruiken

* De gemiddelde leessnelheid is 200 woorden per minuut. Om bij te blijven is een leestempo van 450 woorden per minuut nodig.
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Je kan meer informatie verwerken in minder tijd 

In plaats van één rapport, lees je er nu twee of drie in dezelfde hoeveelheid tijd. Het 
gevolg is dat je je veel beter kan voorbereiden en een beter advies kan geven of artikel 
kan schrijven. Hierdoor stijgt de kwaliteit van je werk aanzienlijk. 

Je hebt meer tijd over voor de kerntaken

Doordat je nu sneller en nauwkeuriger de hoeveelheid informatie opneemt, heb je 
meer tijd over voor de echte kerntaken. Zo kan je tijd besteden aan het schrijven van 
rapporten, het spreken met cliënten, leveranciers of het doen van acquisitie. 

In het informatie tijdperk waar we ons in bevinden, is het snel en effectief opnemen, 
verwerken en reproduceren van informatie een absolute basis vaardigheid van elke 
kenniswerker. Eén van de belangrijkste onderdelen hiervan is snellezen...

1 Baker & McKenzie heeft berekend dat we alleen al aan het lezen van onze mail gemiddeld genomen 650 uur per jaar kwijt zijn.

1.

2.
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Is de manier waarop wij lezen wel de juiste? Veel mensen lopen tegen het probleem 
aan dat zij te traag lezen of dat de informatie die ze lezen niet goed wordt opgenomen. 
Misschien herken je het.. Aan het einde van de bladzijde vraag je je af wat je gelezen 
hebt. Hoe komt het dat veel mensen hier last van hebben?

Een deel van de verklaring is terug te vinden in hoe wij geleerd hebben te lezen. De 
manier waarop wij geleerd hebben te lezen was zeer functioneel tijdens het leren 
lezen. 

Het probleem is dat we nog steeds op dezelfde manier lezen, zoals die ons is aangeleerd 
op de basisschool. Onze hersenen hebben een grote ontwikkeling doorgemaakt en 
zijn nu volwassen geworden; ze kunnen sneller denken en teksten beter begrijpen. We 
hebben een manier van lezen nodig die daarop aansluit. 

Hier maak je kennis met een nieuwe manier van lezen. Je leert hier een aantal 
technieken om sneller door teksten te gaan, deze nauwkeuriger op te nemen en deze 
beter te onthouden. 

Om je het effect hiervan te laten zien is het leuk om, voordat je verder leest, jezelf te 
testen1.

6
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In de loop der jaren zijn er een hoop misverstanden over lezen ontstaan. Ik heb de 
belangrijkste hieronder genoteerd. Voordat we verder ingaan op de verschillende 
technieken, wil ik eerst graag deze misverstanden ontzenuwen. 

Je moet altijd extra langzaam lezen om de informatie goed te begrijpen

Dit klinkt logisch, maar het tegenoverstelde is waar: als je sneller leest stijgt juist 
je tekstbegrip. De verklaring hiervoor is simpel. Het heeft te maken met onze 
denksnelheid, die varieert tussen de 800 en 1.400 woorden per minuut (wpm). Dus in 
1 minuut kunnen wij zo’n 1.400 dingen denken. 

Tegelijkertijd ligt ons normale leestempo rond de 250 wpm, en bij studerend lezen zelf 
rond de 200 wpm. Je denkt dus sneller dan dat je leest, met als gevolg dat je heel 
makkelijk aan andere dingen gaat denken. En waarschijnlijk ken je dat zelf ook wel: 
“Oh ik moet Fleur nog even bellen, oh ik ga straks een drankje drinken met Jochem” 
en halverwege de pagina heb je geen idee meer wat je net hebt gelezen. Herkenbaar?

Als je sneller leest, heb je minder tijd over om aan andere dingen te denken, met als 
gevolg dat je een beter tekstbegrip hebt. Het is natuurlijk wel een balans, lees je te snel, 
dan mis je informatie. 

Met Het Nieuwe Lezen lees je nooit sneller dan je aankunt. Je gaat niet geforceerd 
snel en vluchtig over een tekst heen. Je leest in je eigen leestempo; je leest puur 
en alleen sneller doordat de oogspieren zijn getraind en doordat de ogen begeleid 
worden tijdens het lezen. Als je vluchtig en globaal door een tekst heengaat, is het niet 
meer dan normaal dan dat je een minder goed begrip krijgt van de tekst. 

Je moet alles op één normaal tempo lezen

Dit is inmiddels ook achterhaald. Als je dit doet zorgt dat ervoor dat je of informatie 
mist of snel afgeleid bent. Vergelijk lezen met autorijden. In de stad hou je de auto ook 
niet continu in de derde versnelling, je schakelt de hele tijd. Met lezen is dit precies zo. 

7
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Met de vinger meelezen is een teken dat je nog niet goed kan lezen

Precies het tegenovergestelde is waar; mensen die snel en nauwkeurig informatie 
kunnen opnemen begeleiden hun ogen. Mensen die niet met hun vinger of pen 
meelezen ervaren verschillende problemen tijdens het lezen;
•	 Ze	zijn	makkelijk	afgeleid	tijdens	het	lezen
•		 Ze	moeten	vaak	pagina’s	herlezen	omdat	de	‘informatie	maar	niet	
 binnen kwam’
•		 Ze	lezen	relatief	langzaam,	met	als	gevolg	dat	het	leesstapeltje	
 steeds groter wordt
•		 Ze	hebben	vaak	moeit	met	het	onthouden	van	de	informatie	op	lange	
 termijn. 

Met de pen meelezen is dan ook een belangrijk middel om teksten sneller, beter 
en makkelijker op te nemen. 

www.mtcompany.nl



Hieronder staan een paar misverstanden specifiek over sneller lezen die ik graag de 
wereld uit wil helpen:  

Je gaat dan vast niet alles lezen 

Er wordt wel eens gedacht dat je dan alleen maar steekwoorden leest, maar dit is een 
groot misverstand. Met HNL lees je elk woord, want elk woord kan immers belangrijk 
zijn, zeker als het gaat om vakliteratuur. 

Het is wel zo dat we met Het Nieuwe Lezen slimmer lezen. Soms hoef je niet alle delen 
van een tekst te lezen, om de volledige tekst te begrijpen. Maar van dat wat gelezen 
wordt, nemen ze elk woord op. 

Ik kan straks alleen maar snel door een tekst heengaan

De technieken die in dit e-book worden aangereikt zijn zo opgesteld dat ze extra 
keuzemogelijkheden geven. Je kunt zelf bepalen of en hoe je deze technieken gebruikt. 
Ja het is zo dat je normale leessnelheid hoger ligt dan de gemiddelde lezer, maar zoals 
gezegd kan je daarnaast schakelen in je leessnelheid. Als ik een roman lees, lees ik dit 
langzamer dan wanneer ik vakliteratuur lees. 

Sneller lezen is vast heel vermoeiend

Vaak wordt gedacht dat als je sneller lezen dit veel meer inspanning vraagt of 
vermoeiender is dan normaal lezen. De insteek van Het Nieuwe lezen is juist dat lezen 
je juist minder inspanning kost dan normaal lezen. Dit komt omdat je met HNL de 
ogen helpt om een vloeiendere beweging over de regel te maken. Hierdoor gaat de 
beweging die zij moeten maken om de tekst te lezen, makkelijker en kost dit je minder 
inspanning. 

Je moet heel geconcentreerd zijn

Het is niet zo dat HNL een vaardigheid is waarbij je heel geconcentreerd moet zijn. 
Het is eerder het gevolg van de hogere leessnelheid. Omdat je nu minder aan andere 
dingen kan denken, ben je automatisch meer geconcentreerd. Uiteraard speelt de 
omgeving waarin je leest wel een rol. Zo blijkt uit onderzoek dat je gemiddeld genomen 
32% langzamer leest als iemand naast je staat te praten. Met de technieken van HNL 
kan je je hier wel beter voor afsluiten. 

Misverstanden over 
sneller lezen
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Ook op dit gebied worden wereldkampioenschappen 
gehouden. De huidige wereldkampioen is Sean Adam. 
Hij leest op de verbazingwekkende snelheid van 3.850 
woorden per minuut. 

Om een indicatie te geven hoe snel dat is: een boek van 
300 bladzijdes leest hij uit binnen 24 minuten. Hij heeft 
hierbij een tekstbegrip van 100% oftewel op elke vraag 
die je hem stelt over de inhoud van het boek geeft hij het 
correcte antwoord. 

Sean Adam is niet autistisch en heeft geen fotografisch 
geheugen. Hij heeft dit puur getraind. Wel is hij hoogbegaafd 

en dat speelt absoluut mee in zijn leessnelheid. Zijn snelheid is dan ook niet realistisch 
voor ons om te bereiken. Je kunt wel zijn snellees technieken leren en toepassen op je 
vakliteratuur. Met deze technieken is het vrij eenvoudig om twee keer zo snel te lezen. 

Als je een beetje oefent kun je dit opvoeren naar een verdrievoudiging. 
Enig idee hoeveel tijd je dat bespaart?
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Lezen doen we met onze ogen. Uiteraard een open deur, maar om sneller en 
nauwkeuriger informatie op te nemen is het belangrijk om effectief met je ogen om te 
gaan. 

De enige twee redenen waarom HNL’ers sneller door een tekst gaan, is omdat ze hun 
zes oogspieren getraind hebben en omdat ze hun oogspieren begeleiden tijdens het 
lezen. Dit zorgt ervoor dat hun normale leestempo hoger ligt dan gemiddeld. 

Het trainen van de ogenspieren

Nu is het niet zo dat je na een cursus met super gespierde oogspieren naar huis gaat. 
Om het helemaal correct te verwoorden; je traint niet echt je oogspieren, maar een 
klein onderdeel van je hersenen wat de oogspieren aanstuurt. 

Om je ogen in topconditie te krijgen, we hebben een aparte Online Mini Cursus 
ontwikkeld. Je kan deze nu tijdelijk kosteloos volgen, hieronder staat de link:

http://www.mtcompany.nl/mini_cursus

11

De basis van 
Het Nieuwe Lezen

www.mtcompany.nl

http://www.mtcompany.nl/mini_cursus
http://www.mtcompany.nl/mini_cursus


Er zijn een aantal redenen waarom we zo langzaam lezen, als je deze kunt oplossen 
kan je letterlijk twee a drie keer zo snel je vakliteratuur lezen, analyseren en onthouden. 
Hieronder staan de twee belangrijkste. Er zijn meer redenen waarom we langzaam lezen, 
maar die vragen meer uitleg en toelichting. Voor nu laat ik ze even buiten beschouwing. 

Regressie

Onze ogen hebben de neiging om terug te springen naar woorden die we net hebben 
gelezen en onthouden. Deze teruggaande beweging, ookwel regressie genoemd, is 
wat anders dan het bewust herlezen van de informatie. 

Het bewust herlezen van een zin of alinea is wellicht vervelend om te doen, maar kan erg 
belangrijk zijn voor je tekstbegrip. Regressie gebeurd voor een groot deel automatisch 
en vindt plaats op woord niveau. Het interessante is dat het automatisch terugspringen 
naar woorden die net zijn gelezen, niet nodig is om de tekst te begrijpen, te analyseren of 
te onthouden. Het is een totaal nutteloze beweging die ons lezen aanzienlijk vertraagd.
 
De eerste stap in Het Nieuwe Lezen is om automatische terugsprongetjes te voorkomen, 
waardoor er in één vloeiende beweging wordt gelezen. Als je dit kan (en met de juiste 
technieken is dit niet heel moeilijk) dan kan je letterlijk twee keer zo snel lezen

Beperkte fixatie
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Fixatie

Een tweede reden waarom we zo langzaam lezen heeft te maken met onze oogfixaties. 
Om een zin te kunnen lezen, staan onze ogen steeds een fractie van een seconde 
stil om de informatie op te nemen. Vervolgens springen zij door naar het volgende 
stoppunt om ook daar de informatie op te nemen. 

Stoppunten worden fixatie momenten genoemd. Alleen tijdens een fixatie moment 
komt de informatie binnen en wordt deze verwerkt. Vergelijk het met een fototoestel, 
ze maken een korte foto en springen dan door naar het volgende punt om een foto te 
maken. 

De meeste mensen nemen per fixatie moment maar één woord op, en dit is vrij 
beperkt omdat onze ogen makkelijk instaat zijn om meerdere woorden tegelijkertijd 
op te nemen. 

De tweede techniek van Het Nieuwe Lezen is dan ook om meerdere woorden per 
fixatie op te nemen, hierdoor kan je nog sneller en beter informatie opnemen. 

13
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Rekensommetje 

Afhankelijk van je functie kan je ook een simpel rekensommetje maken wat het je 
bespaard als je deze vertragende factoren oplost. 

Als je het onnodig terugspringen (regressie) oplost en je fixaties vergroot, kan je 
makkelijk twee keer zo snel lezen. Bij een verdubbeling van je leestempo heb je 
gemiddeld 1 uur per dag minder nodig om al je vakliteratuur te lezen. Uitgaande van 
een uurloon van 50 euro is dat gemiddeld zo’n 1.000 euro per maand wat je bespaart. 

Of je hebt per maand 20 uur meer tijd over voor je kerntaken (het doen van acquisitie, 
het zitten met de cliënt, het schrijven van artikelen, het doen van onderzoek etc)

Ik vind het persoonlijk bizar dat dit niet iedere professional dit niet standaard beheerst. 
Je staat per definitie met 2-0 achter ten opzichte van iedereen die het wel kan. 

Enige idee wat er gebeurt als jij en al je collega’s de helft van de tijd nodig hebben om 
alle e-mails, rapporten verslagen en dossiers te verwerken?

14
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De theorie van Het Nieuwe Lezen zegt als je sneller leest heb je minder tijd over om aan 
andere dingen te denken, met als gevolg dat je concentratie (en daarmee je tekstbegrip) 
toeneemt. Als je té snel leest, dan mis je informatie, het gaat om het balans. Dit werkt 
heel goed en daarnaast zijn er nog meer technieken om je tekstbegrip te verbeteren. 

Aantekeningen maken in de kantlijn

Misschien markeer je soms tekst tijdens het lezen. De meeste mensen doen dit 
zodat ze informatie beter opnemen, en vooral makkelijker kunnen teruglezen. Alleen, 
misschien ken je het van vroeger, aan het eind van je bladzijde is de tekst vrijwel 
helemaal	geel	geworden	omdat	‘alles	belangrijk	is’.	Het	nadeel	van	markeren	is	dat	
het niet aangeeft wat het markeerde gedeelte precies is. 

Een effectievere methode is het maken van kleine aantekeningen in de kantlijn. Hiermee 
geef je aan wat het is. Hierdoor onthoud je de stof beter en kan dit veel sneller terug 
vinden. Hieronder staan aantal codes die ik zelf gebruik tijdens het lezen. 

Verschillenden onderdelen A, B, C etc

Voordeel           +

Nadeel    - 

Argumenten/onderdelen  1

     2

     3

Voorbeeld    VB

Doel    

Verklaring    V

Oorzaak    O

Slimmer en 
nauwkeuriger lezen
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Dit is uiteraard ontzettend simpel, maar doe je dit niet dan is het vrij lastig om de 
verschillende argumenten (ten eerste, ten tweede, bovendien etc) terug te vinden in 
de tekst. 

Multitasken tijdens het lezen; fysiek onmogelijk

Altijd een leuk onderwerp; multitasken. De meeste van ons doen dit in meer of mindere 
maten tijdens het werken en lezen. Werkt het sneller? Heel simpel antwoord: nee. 
Sterker nog, mulitasken tijdens het lezen vertraagt je leestempo met gemiddeld 32% 
en zorgt ervoor dat de informatie minder nauwkeurig opneemt. 

Multitasken houdt per definitie in dat je twee of meer taken op exact hetzelfde moment 
uitvoert. Nu kan dit met sommige taken enigszins (auto rijden en bellen), maar met 
lezen kan dit niet. 

Laten we het voorbeeld nemen van een student die tijdens het lezen een samenvatting 
maakt. Hij leest iets en schrijft het vervolgens op. Het is fysiek onmogelijk om terwijl 
je iets opschrijft gelijk door te lezen. Wat er gebeurt is dat je even stop met lezen, iets 
opschrijft en weer verder leest. Maar dan heet het niet meer multitasken, maar task 
switching; het wisselen tussen taken. 

Het wisselen tussen taken (lezen, schrijven, lezen etc), kost je hersenen moeite en tijd. 
Als jij tijdens het lezen een samenvatting maakt, heb je gemiddeld genomen 32% meer 
tijd nodig om je vakliteratuur te lezen en 29% meer tijd nodig om die samenvatting te 
schrijven. Daarnaast is de samenvatting is van lagere kwaliteit.

Dit klinkt heel raar, maar is absoluut waar. Mijn advies: doe één ding tegelijkertijd. 
Richt je tijdens het lezen alleen op het lezen van de stof en in het geval van de student; 
maak de samenvatting pas aan het eind van het hoofdstuk. Realiseer je dat je op deze 
manier niet meer tijd kwijt bent, maar dat het puur een andere indeling van je tijd is. 

Tot zo ver wellicht nog enigszins aannemelijk. Gaan we stap verder; wil je tijdens het 
lezen	informatie	onthouden?	De	kans	is	groot	dat	je	antwoord	‘ja’	is.	Gek	genoeg	doe	
je dan precies hetzelfde als de student..

16 www.mtcompany.nl



17

Als je tijdens het lezen informatie wilt onthouden (wat ontzettend logisch is om te 
doen), is dit wat er gebeurt in je hersenen.

Je bent aan het lezen, en je komt iets tegen wat je moet onthouden. Je stopt een 
fractie van een seconde met lezen en gaat de informatie onthouden (vaak door er 
simpelweg even bij stil te staan). Vervolgens ga je weer verder lezen. Je hebt nu 3 
nadelen: 

Het kost je een paar minuten tijd om weer in de tekst te komen. 

Dit is pure verspilling.

Je leest langzamer en leest iets minder nauwkeurig.

Het punt dat je wilt onthouden zweeft nog ergens in je achterhoofd, met als gevolg dat 
je minder hersenactiviteit overhebt om de nieuwe stof goed op te nemen. 

Het belangrijkste nadeel is dat je nadat je iets ‘onthouden’ hebt, gelijk weer verder gaat 
met het opnemen van nieuwe informatie. 

Met andere woorden: je hebt onvoldoende hersenactiviteit over om de informatie die 
je wilt onthouden ook daadwerkelijk op te slaan in je geheugen. Als je soms het idee 
hebt	dat	 je	geheugen	als	een	‘zeef’	werkt	tijdens	het	 lezen,	dan	komt	dat	hier	heel	
specifiek vandaan. 

Je bent veel sneller klaar en onthoudt de informatie veel beter, door het lezen en 
het onthouden van elkaar te scheiden. Het doel tijdens het lezen, is de tekst 
100% begrijpen. Alle andere dingen die je wilt doen (het onthouden van de tekst, 
samenvattingen maken, in discussie gaan met de auteur etc.), doe je nadat je de tekst 
gelezen hebt. 

Als je tijdens het lezen iets niet begrijpt, herlees je de tekst, pak je er extra bronnen bij, 
onderstreep je de tekst, maak je aantekeningen in de kantlijn; doe je wat nodig is om 
de tekst 100% te begrijpen. 

Na het lezen van, bijvoorbeeld, een hoofdstuk ga je terug naar het begin en kijk je 
naar alle punten die je wilt onthouden. Pas het mindmappen toe en maak hiervoor ook 
gebruik van geheugentechnieken. 

Of je het lezen en onthouden van de tekst tegelijk doet of niet, bepaal je helemaal 
zelf. Nogmaals ik ben hier niet om te zeggen wat je moet doen, dat is volledig aan 
jou. Wel wil ik uitdagen om naar je eigen methode te kijken en te onderzoeken of die 
daadwerkelijk effectief is. 

1.
2.

3.
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Meer en meer van ons leeswerk is van beeldschermen, en bij sommige bedrijven 
geldt zelf het beleid dat niets meer geprint mag worden. Ik weet niet hoe jij het ervaart 
maar de meeste mensen vind het niet prettig om van een beeldscherm te lezen. 
Verschillende onderzoeken tonen daarnaast nog is aan dat je van een beeldscherm 
ongeveer 34% langzamer leest! Gelukkig kan je er wel wat aan doen... Hieronder drie 
hulpmiddelen:

Layout

De layout van een tekst heeft een grote invloed op je leescomfort, leestempo en en 
je tekstbegrip. Simpelweg gezegd; een slechte layout zorgt ervoor dat je langzamer 
leest en de tekst minder goed opneemt. Als je de layout kan aanpassen, zijn de 
onderstaande instellingen het beste:

Lettertype:    Arial of Verdana
Lettergrootte:   11

Als je teksten leest van een internetpagina, dan kan je hier ook twee gratis programma’s 
voor gebruiken (zie hieronder). Zij zetten de originele tekst over op een nieuw tabblad 
in een perfecte layout. Daarnaast zie je nu ook alleen de tekst waar het om gaat en 
niet de afleidende reclames. 

Readability   gratis
Safari Reader plug-in gratis (indien je de Safari browser gebruikt)

Snellees software

Er zijn vier goede tools om het snellezen automatisch toe te passen op digitale teksten. 
Ik heb ze hieronder genoteerd. Zelf gebruik ik Quick Reader het meest. 

PC/Mac
Spreeder.com  gratis
Ace Reader   betaald

iPad
FastR    gratis
Quickreader   betaald

Lezen van 
beeldschermen

www.mtcompany.nl
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Ereader
Als je echt veel van een scherm leest is dit een zeer goede investering. E-readers 
werken, anders dan een tablet of laptop, met e-inkt. Dit zijn kleine olie bolletjes die 
oplichten. Het effect is goed vergelijkbaar met een normaal boek. 

34%

Langzamer!

www.mtcompany.nl
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Hoeveel tijd je nodig hebt om e-mails, rapporten, dossiers te verwerken is voor een 
heel groot deel afhankelijk van welke technieken je gebruikt. 

Met een paar simpele technieken krijg je meer gedaan in minder tijd en kan je informatie 
veel beter opnemen. Ik hoop dat je in dit e-book een indruk hebt gekregen van wat er 
allemaal mogelijk is. Mocht je vragen hebben, of feedback, laat het me weten!

Op	http://www.mtcompany.nl	staan	onder	‘contact’	mijn	mail	gegevens.	
Ook kan je me vinden op Twitter (@mark_tigchelaar) en Linkedin.

Mark Tigchelaar

PS Vind je dit e-book leuk? Deel hem met je collega’s en vrienden!

Conclusie
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Mark Tigchelaar studeerde psychologie, is breinexpert en 
geeft veel trainingen en workshops over dit onderwerp. 
Eerder schreef hij de twee boeken Speed reading en Speed 
learning.	 Van	 zijn	 derde	 boek:	 ‘Haal	 meer	 uit	 je	 hersenen’,	
verscheen onlangs de 16de druk. Mark is daarnaast betrokken 
bij verschillende TV programma’s over hersenen en leren. 
Inmiddels heeft Mark meer dan 68.470 mensen mogen 
opleiden in de technieken om meer uit het brein te halen. 

U kunt Mark en de andere trainers van het bedrijf inhuren voor het geven van een 
workshop, training of seminar over de onderwerpen; Het Nieuwe Lezen, mind-
mapping en geheugentechnieken. In een cursus gaan de deelnemers direct aan de 
slag met het toepassen van de technieken op eigen vakliteratuur. Ook houden we vele 
metingen zodat het resultaat direct zichtbaar is. 

Klik hier om een vrijblijvende offerte 
hiervoor aan te vragen

Over de auteur

Mark inhuren

http://www.mtcompany.nl/offerte
https://twitter.com/Mark_Tigchelaar
http://www.mtcompany.nl/offerte
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In	 samenwerking	 met	 de	 Open	 Universiteit	 hebben	 we	 de	 e-learning	 cursus	 ‘Het	
Nieuwe Lezen’ ontwikkeld waarbij Mark je persoonlijk begeleid in de technieken van 
het Het Nieuwe Lezen. 

Je ontdekt onder andere:

•		 hoe	je	regressie	van	je	ogen	kan	voorkomen	
•	 hoe	je	je	oogfixaties	veel	verder	vergroot
•	 de	3	stappen	van	het	snellezen
•		 hoe	je	nooit	meer	afgeleid	raakt	tijdens	het	verwerken	van	informatie
•		 de	4	belangrijkste	technieken	om	het	tekstbegrip	te	verhogen
•	 hoe	je	informatie	beter	kunt	opslaan	in	je	lange	termijn	geheugen.

In de training ontvang je continu persoonlijke feedback op je resultaten, waardoor de 
training helemaal op maat gemaakt is. Het gevolg hiervan is dat je in slechts 4x 30 
minuten gegarandeerd je leestempo verdubbelt en het tekstbegrip met gemiddeld 
154% stijgt. 

In de training passen we alle technieken gelijk toe op je eigen vakliteratuur en houden 
we vele metingen zodat je resultaat direct zichtbaar is. 

Klik hier voor meer informatie over de 
Online Cursus Het Nieuwe Lezen

1 op 1 e-learning Cursus 
Het Nieuwe Lezen 

http://mtcompany.nl/cursussen/online-cursus-snellezen/
http://mtcompany.nl/cursussen/online-cursus-snellezen/

