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Ontwikkeling online leeromgeving 
Wies en Theone zijn samen met een ander bedrijf 

volop het online leeromgeving aan het ontwikkelen 

voor de post-HBO opleiding SI, die start in september 

2014. 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 onze opleidingen en cursussen op deze 

manier worden vormgegeven zijn er minder 

contactdagen nodig en kan er intensiever thuis 

geleerd worden. 

Congres in Finland 
Naar aanleiding van het congres in Finland, waar 

verschillende actieve SI-therapeuten uit Nederland 

aanwezig waren, is het idee gestart om een 

bijeenkomst te organiseren met als titel Opleidingen 

Brainstorm SI Nederland door Miranda Zwijgers. Wij 

juigen dit initiatief toe. Meer om samen te kijken wat 

zijn ieders krachten en hoe kunnen we de Sensorische 

Informatieverwerking in Nederland nog beter op de 

kaart zetten. 

  

 
 
Nieuwe cursussen 2015 
We hebben inspirerende collega's gevonden die 

samen met ons cursussen gaan ontwikkelen. 

Regelmatig krijgen we een mail van een professional, 

met de vraag of zij eveneens de post-HBO opleiding 

Sensorische Informatieverwerking mogen volgen. 

Deze opleiding geven wij uitsluitend aan 

(kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en 

logopedisten. Maar we gaan voor 2015 wel een cursus 

Sensorische Informatieverwerking speciaal voor hen 

ontwikkelen. Net als een cursus voor 

jeugdverpleegkundigen die ondersteuning bieden aan 

ouders van een 'huilbaby'. Welke cursussen er nog 

meer komen, verklappen we nog niet, maar begin 

september komt de studiegids 2015 van 

Kenniscentrum SIEM uit met daarbij de volgende 

nieuwsbrief. 

 

NIEUWSBRIEF JUNI 2014 

SI-opleiding geaccrediteerd! 

Met de zomer voor de deur is het altijd goed om achterom te kijken en ook weer vooruit. Het eerste half jaar van 2014 

hebben we bereikt dat Kenniscentrum SIEM CRKBO geregistreerd is. En nu is bekend dat KNFG en St. ADAP de post-HBO 

opleiding Sensorische Informatieverwerking voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten hebben 

geaccrediteerd! Wat ons nu verder te doen staat, is te lezen in deze nieuwsbrief. Een ieder een fijne zomer toegewenst! 
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