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INTRODUCTIE  

ZA KE LI J K  
T EKENEN
De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Dankzij 
technologische oplossingen krijgen we toegang tot steeds 
meer informatie en vernieuwende diensten. 
Ontwikkelingen gaan sneller. Onze spanningsboog heeft 
zich aan deze snelle wereld aangepasten wordt korter. Het 
communiceren in papieren plannen, beleidsdocumenten 
en jaarverslagen neemt af. Visuele communicatie is in 
opkomst, omdat we dankzij plaatjes veel sneller de kern 
kunnen vatten. Zakelijk tekenen maakt gebruik van visuele 
communicatie, met middelen die we altijd bij de hand 
hebben: een flipover en een stift.
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DE MODULES
ZAKE LI JK  TE KE NE N

MODULE 1: Theorie van visueel werken 
MODULE 2: Zakelijk Tekenen
MODULE 3: Visueel notuleren
MODULE 4: Visueel presenteren
MODULE 5: Visueel samenwerken
MODULE 6: Toolbox 
 

BONUS: Toegang tot de cursus Tekenen 
zonder Talent - tekenen met vertrouwen

OVERZICHT VAN DE  CURSUS



HUIS  VAN VERBEELDING -  ACADEMY

VOOR WIE  IS  DEZE  CURSUS GESCHIKT?

DOELGROEP D UUR
De deelnemer kan op elk 
gewenst moment starten. 
Iedere week ontvangt de 
deelnemer toegang tot een 
nieuwe module. De cursus is 
gespreid te volgen gedurende 
6-8 weken. 
 
De lessen zijn online te volgen 
in de vorm van videolessen. In 
een besloten Facebookgroep 
wisselen deelnemers werk en 
ervaringen uit.

In deze cursus leren deelnemers hoe ze met 
ondersteuning van tekeningen informatie kunnen 
terugbrengen tot de kern. Ze zijn na afloop in staat om 
visuele werkvormen in te zetten, beeldende 
presentaties te houden en opbrengsten uit een team 
visueel samen te vatten. 
 
Deze cursus sluit perfect aan bij organisaties waar 
kennis en informatie een belangrijke rol spelen. 
Medewerkers die zich bezighouden met: communicatie 
en marketing, adviseren, beleid, trainen, leidinggeven, 
coachen (ook 1 op 1), ontwikkelen en onderzoeken.
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INVESTERING

G EHEEL  
ONLI NE

OPTIE  1

6 modules met in totaal 30 lessen 
Wekelijks toegang tot de volgende les 
Bij iedere les een handout 
Toegang tot de besloten facebookgroep, 
waar je inspiratie kunt opdoen en 
gesteund wordt door mede-cursisten 
BONUS: Cursus ‘Tekenen zonder talent’  

 
 
 
€ 499 ex BTW, betaling via factuur 
 

BLENDED 
LEA RNI NG

OPTIE  2

6 modules met in totaal 30 lessen 
Wekelijks toegang tot de volgende les 
Bij iedere les een handout 
Toegang tot de besloten facebookgroep, 
waar je inspiratie kunt opdoen en 
gesteund wordt door mede-cursisten 
Implementatieworkshop van een hele dag 
in Den Haag, inclusief materialen 
BONUS: Cursus ‘Tekenen zonder talent' 
 
€ 599 ex BTW, betaling via factuur
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OVER DE  DOCENT

CREA TI EF  
S TRA TEEG

RACHEL LEVI

Rachel Levi is docent in deze cursus. Ze is 
eigenaar van Huis van Verbeelding, het bedrijf 
dat werk en creativiteit verbindt. Afgestudeerd 
als communicatiewetenschapper en met ruime 
ervaring in overheid en publiek-private sector, 
o.a. als adviseur en leidinggevende, brengt ze nu 
haar creatieve en strategische ervaring samen. 
Rachel wordt ingezet als creatief coach, visueel 
facilitator en zakelijk tekenaar. In de academy 
geeft ze kennis en vaardigheden door.  


