
 

Nieuwe onderwijsvorm 
In al onze opleidingen wordt een nieuwe vorm van 

onderwijs aangeboden. De opleidingen en cursussen 

bestaan meer uit zelfstudie en opdrachten die van te 

voren worden uitgewerkt middels e-learning. Tijdens 

de lesdagen zelf kunnen docenten daarom dieper op 

de stof in gaan. Opgedane vaardigheden kunnen 

daarna beoefend worden. Op deze wijze kan de stof 

beter eigen gemaakt geworden. Een bijkomend 

voordeel voor de cursist is dat er minder contacturen 

(lesdagen) nodig zijn. 

Toekomst 
We heten niet voor niets SIEM daarom zijn we nog 

MEER opleidingen en cursussen aan het ontwikkelen! 

Volg ons  via de nieuwsbrief (aanmelden op onze 

website). Spreekt dit je aan en zie je jezelf als 

ontwikkelaar of docent om nieuwe opleidingen en 

cursussen vorm te geven rondom sensorische 

informatieverwerking, laat dit ons weten via 

info@kenniscentrumSIEM.nl.  

Cursus aanbod 
Al onze opleidingen en cursussen worden gegeven in 

het Cursus- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht. 

Accreditatiepunten zijn op dit moment voor alle 

opleidingen en cursussen aangevraagd bij het KNGF 

voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en bij St. ADAP 

voor Kwaliteitsregister Paramedici.  

De kosten voor alle opleidingen en cursussen zijn 

inclusief lunch en exclusief literatuur en overig 

studiemateriaal. 

 

Post-HBO opleidingen Sensorische 

Informatieverwerking voor 

(kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 

logopedisten 

In deze opleiding  komen de volgende aspecten 

aanbod: 

- Kennis van de neurologie met betrekking 

sensorische informatieverwerking, 

- Onderzoeksmogelijkheden van problemen ten 

aanzien van de sensorische informatie verwerking 

- Behandelmogelijkheden van kinderen met een 

probleem rondom de sensorische informatie 

verwerking  

De opleiding is bestemd voor 

(kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 

logopedisten. De opleiding duurt 7 dagen en de eerste 

opleiding staat gepland voor de periode januari t/m 

juni 2014. In het najaar van 2014 wordt deze opleiding 

wederom gegeven. Kijk voor de exacte data op onze 

website. 

Kosten van deze cursus zijn EUR1850,-.  

 
 

 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2013 

Kenniscentrum SIEM een feit 

Vanaf begin september 2013 is de website www.kenniscentrumSIEM.nl in de lucht! Van veel collega's hebben we 

enthousiaste en leuke reacties mogen ontvangen. Vooral de naam SIEM spreekt velen aan. SIEM  staat voor Sensorische 

Informatieverwerking En Meer. De leuke en enthousiaste reacties geven ons een enorm goed gevoel.  

Op 3 oktober vond de officiële oprichting van SIEM plaats d.m.v. het zetten van handtekeningen  bij de notaris door 

Theone Kampstra en Wies Spaan. Theone en Wies zijn de oprichters van SIEM. Dit was een heuglijk moment. 

Momenteel zijn enkele specialisten begonnen met het ontwikkelen van de opleidingen en cursussen. In deze 

nieuwsbrief geven we weer wat Kenniscentrum SIEM uniek maakt, nl. een nieuwe onderwijsvorm. Tevens is een 

overzicht van het huidige cursusaanbod opgenomen. 

 

www.kenniscentrumSIEM.nl Kenniscentrum SIEM gaat verder ...daar waar u gebleven bent 


