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Reacties van de cursisten 
Door de e-learning zijn de cursisten in staat om de stof 

thuis door te nemen,  te bestuderen en om 

opdrachten te maken. Ze zijn enthousiast over deze 

manier van leren. De theorie die aangeboden wordt 

via de e-learning, wordt afgewisseld met filmpjes. 

Tijdens de lesdag wordt er dieper ingegaan op de stof, 

middels extra informatie,  het uitdiepen van de 

opdrachten in groepen en middels 

praktijkvoorbeelden.  

De cursisten krijgen tijdens de lesdag een heerlijke 

lunch, wat een extra prettige afwisseling is. 

 
Ontwikkelaarsbijeenkomst 
Op 20 september heeft de eerste ontwikkelaars-

bijeenkomst plaatsgevonden op de locatie in Utrecht. 

Wij zijn trots op een zo divers team van ontwikkelaars. 

Er zijn ontwikkelaars, die als achtergrond 

orthopedagogiek, kinderfysiotherapie, ergotherapie, 

en logopedie hebben en er zijn ontwikkelaars die uit 

het onderwijs en jeugdzorg komen.  

Naast kennismaken en uitleg geven over het verschil 

tussen ontwikkelen en doceren/coachen is er ook 

uitleg gegeven over de online leeromgeving van SIEM.  

 

Op onze site bij" Over ons" kun je zien wie onze 

ontwikkelaars zijn. 

De cursussen 2015 
De studiegids van 2015 is gratis te downloaden vanaf 

onze site. Bij deze geven we een overzicht van onze 

cursussen: 

 Post-HBO opleiding Sensorische 

informatieverwerking, algemeen 

 Post-HBO opleiding Sensorische 

informatieverwerking, verstandelijk beperkten 

 Basiscursus Sensorische informatieverwerking 

 Cursus De kunst van het observeren vanuit 

SIEM, gedragsobservatie 

 Cursus Contact en SIEM, de basis van elke 

interventie 

 Cursus Sensorische informatieverwerking bij 

kinderen in de klas 

 Cursus Kinderen met motivatieproblemen in 

het onderwijs en SIEM motiveren kun je leren 

 Cursus Huilbaby's en SIEM 

 Cursus Nieuwste behandelinzichten in de 

sensorische informatieverwerking 

 Cursus Sensorische informatieverwerking bij 

kinderen met een hechtingsproblematiek 

 Cursus Therapeutisch luisteren 

 

 

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2014 

Post-HBO opleiding SI is gestart! 

Zaterdag 6 september verschenen de cursisten allen op onze locatie in Utrecht. Voor de eerste lesdag hadden ze hard 

gestudeerd en de drie opdrachten tijdig ingeleverd via de online leeromgeving. In deze nieuwsbrief willen we jullie laten 

weten hoe zij deze dag hebben ervaren. In deze brief kun je tevens lezen over de bijeenkomst voor de ontwikkelaars en 

hoe het cursusaanbod voor 2015 eruit ziet. 
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