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#SECRETARIAAT EN ORGANISATIE

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

VAN NOTITIE TOT NOTULEREN
HOE WORDT JE EEN GOED NOTULIST

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Introductie
Vergaderingen, bijeenkomsten, (pers)voorstellingen, presentaties, opleidingen, enz.
Er zijn tal van situaties waarbij er nota's dienen genomen te worden voor persoonlijk gebruik, voor een oﬀicieel verslag of voor een publicatie of reportage.
Afhankelijk van de situatie en het doel, is er een andere mindset en systematiek nodig.
Notuleren is één en verwoorden is twee. Ook hier zijn situatie en doel bepalend voor het type van de nota's en de manier van verwerken.
Notuleren omvat meer dan het kunnen luisteren en noteren van wat gezegd wordt.
Notuleren betekent meer dan alleen het neerschrijven van een verslag van een vergadering.
In vele omstandigheden wordt de nadruk gelegd op het belang van het vastleggen van het gesproken woord tijdens een vergadering of bijeenkomst. De notulist moet
dan objectief en neutraal datgene selecteren wat belangrijk is uit wat gezegd is. In andere gevallen heeft de notulist meer vrijheden.

Omschrijving
Doelstelling:
Je herkent verschillende methodes van verslaggeving
Je onderscheidt de hoofdzaken van de bijzaken tijdens de vergadering
Je noteert een doeltreffend verslag op gestructureerde wijze
Je vergelijkt de kwaliteit van een efficiënt verslag
Je onderbouwt uw verslag/notitie via sjablonen en hulpmiddelen
Je ontwerpt een kort, bondig, correct, doeltreffend en leesbaar verslag

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Iedereen die regelmatig verslagen opmaakt tijdens een vergadering en die nadien moet uitwerken.
Iedereen die eigen notities maakt tijdens presentaties, workshops, opleidingen en de essentie op papier wil zetten.
Je notuleert regelmatig en daarom wil je leren om dit sneller en beter te doen met digitale hulpmiddelen.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

PROGRAMMA
Inleiding
Verschillende methodes van verslaggeving
Sjablonen en hulpmiddelen
Verslag op gestructureerde wijze
Hoofdzaken en bijzaken
Wat is een correct verslag
Analyse van een kwalitatief verslag
Q&A
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