
 

 
Kwaliteitshandboek 
We hebben hard gewerkt en het 
kwaliteitshandboek is af en de audit van het 
CRKBO is aangevraagd. Deze audit zorgt ervoor 
dat we de opleidingen en cursussen BTW-vrij 
kunnen aanbieden. Tevens zegt het iets over de 
kwaliteit die je als kenniscentrum biedt. In het 
kwaliteitshandboek zijn allerlei procedures 
opgenomen, waaronder informatieverstrekking, 
docentenbegeleiding, evaluaties, werkprocessen, 
klachtenprocedure, algemene voorwaarden, 
contractvoorwaarden, opleiding, examens en 
faciliteiten. 

Studiegids 
Het cursusprogramma voor 2014 is af. In de 
bijlage vinden jullie de flyer met dit programma. 
Dit betekent dat de studiegids 2014 kan worden 
gedownload vanaf onze website 
www.kenniscentrumSIEM.nl. We hebben nog 
volop ideeën om nog meer cursussen en 
opleidingen te ontwikkelen en gaan deze in 2015 
aanbieden. Dus blijf ons volgen via onze 
nieuwsbrief. Onze ontwikkelaars leggen de 
laatste hand aan de opleiding en cursussen van 
2014. De accreditatie wordt voor alle opleidingen 
en cursussen aangevraagd zowel bij de KNGF als 
bij St. ADAP. Ondertussen hebben we een mooi 
docententeam om ons heen verzameld. We zijn 
nog op zoek naar een logopedist en 
fysiotherapeut die vanuit de sensorische 
informatieverwerking bij ons zou kunnen 
doceren. 

 
Online leeromgeving 
Kenniscentrum SIEM biedt het onderwijs aan 
door middel van zelfstudie en het volgen van 
lesdagen. Tijdens de zelfstudie vergaart de 
cursist kennis over de stof en door middel van 
het maken van opdrachten wordt de stof verder 
begrepen. Voor de zelfstudie wordt gebruik 
gemaakt van een online leeromgeving. Deze 
leeromgeving bevat alle informatie die u voor de 
cursus nodig heeft, zoals de voorbereiding voor 
elke bijeenkomst, alle opdrachten en aanvullende 
informatie. Via deze online leeromgeving kunt u 
met uw docent en medecursisten 
communiceren. Tijdens de lesdag vindt er 
verdieping plaats, denk aan het verder toepassen 
en analyseren van de stof. De verhouding 
zelfstudie en lesdag is over het algemeen 2 staat 
tot 1.  

Incompany 
Alle opleidingen en cursussen van 
Kenniscentrum SIEM kunnen incompany worden 
gegeven. Mocht u interesse hebben voor een 
incompany cursus neem dan contact met ons op, 
info@kenniscentrumSIEM.nl. 

 

 

 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2014 

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief,  waarin we jullie meenemen in de ontwikkelingen van Kenniscentrum 
SIEM. Het is nog maar begin februari en de eerste sneeuwklokjes ontpoppen zich uit de grond. Zo voelt het 
ook voor ons. De sneeuwklokjes staan voor de ontpopping en voltooiing van het kwaliteitshandboek en het 
cursusprogramma voor 2014. En wat is er nog mooier met een zonnetje erbij en de eerste inschrijvingen voor 
onze opleiding en cursussen zijn een feit. Op onze website kunnen professionals zich aanmelden voor onze 
nieuwsbrief en het aantal aanmeldingen voor de nieuwsbrief stijgt elke week. Ook hier is de mooie groei en 
bloei zichtbaar. Wat ons betreft: laat het voorjaar maar komen.  
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