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E-learning 
Bij het opstarten van een nieuw opleidingscentrum 

komt heel wat bij kijken. Het is niet alleen het maken 

van een website en het bepalen van het 

opleidingsaanbod. We zijn daarom enorm trots dat de 

audit van het CRKBO in maart 2014 positief is 

afgerond. Dit betekent dat we al onze opleidingen en 

cursussen BTW-vrij mogen aanbieden. En dat  

Kenniscentrum SIEM goed georganiseerd is.   

De post-HBO opleiding, die start in september 2014 is 

de eerste opleiding van Kenniscentrum SIEM, die 

gebruik gaat maken van een online leeromgeving. De 

cursist wordt in deze online leeromgeving 

meegenomen in de stof en door middel van discussie 

en beantwoorden van vragen vindt verdieping plaats. 

Relevante artikelen zijn bij de stof te vinden en er 

wordt verwezen naar de verplichte literatuur. Voor 

elke lesdag zal de cursist een opdracht moeten 

maken. Op deze manier worden leerdoelen die gaan 

over kennis van de stof, het begrijpen van de stof en 

het toepassen van de stof behaald. In de les zelf wordt 

vervolgens dieper op de stof ingegaan en is er ruimte 

voor meer discussie.  

Doordat de opleiding op deze manier wordt 

vormgegeven zijn er slechts 7 studiedagen nodig, 

waarbij de zelfstudieuren twee keer zoveel zijn dan de 

contacturen van de lesdagen. 

Via LinkedIn zijn enkele discussies gestart over e-

learning en interessant om te lezen is dat veel 

cursisten hiervan een voorstander zijn. Zo wordt het 

zelf indelen van je tijd wanneer je gaat leren als 

positief ervaren. Daarnaast wordt vermeld dat er 

meer discussie ontstaat. 

 
Netwerken 
Momenteel voeren we verschillende gesprekken met 

potentiële ontwikkelaars en docenten voor 

Kenniscentrum SIEM. Naast een logopedist, 

ergotherapeuten en (kinder)fysiotherapeuten zijn er 

gesprekken gevoerd met een pedagoog, een direc-

teur VSO/projectleider zorg en trajectbegeleider VO.  

De resultaten van deze gesprekken zijn terug te 

vinden straks in het opleidingsaanbod van 2015.  

Accreditatie 
Bij St. ADAP en bij KNGF is, zoals we in de vorige 

nieuwsbrief hadden vermeld, de accreditatie 

aangevraagd voor de post-HBO opleiding Sensorische 

Informatieverwerking. In de volgende nieuwsbrief van 

juni laten we meer weten over de ontwikkeling 

hiervan. Inschrijven voor deze opleiding kan via onze 

website www.kenniscentrumSIEM.nl.  

Info over de post-HBO opleiding Sensorische 
Informatieverwerking 
Cursusdagen: 6 en 20 september, 4 oktober, 1, 15 en 

29 november en 13 december 2014. 

Contacturen: 42 uren. 

Zelfstudieuren (waaronder e-learning): 84 uren. 

Locatie: Cursus/vergaderingcentrum Domstad Utrecht. 

Kosten van deze cursus zijn EUR1850,-. 

 

 

NIEUWSBRIEF MEI 2014 

Verfrissend 

Een heerlijk zonnig weekend achter de rug, geeft weer energie voor de mei nieuwsbrief. In deze brief geven we aan hoe 

we als opleidingscentrum onderscheidend willen zijn. Dit is als eerste het aanbieden van een belangrijk deel van de 

lesstof middels een online leeromgeving. Het tweede is om cursussen te ontwikkelen over prikkelverwerking voor 

verschillende professionals. Veel leesplezier. 
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