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Buiten zijn volop de huizen versierd met lichtjes. Dit zorgt voor een gevoel van gezelligheid en knusheid. Maar ook dat
het einde van het jaar nadert en je even terugblikt op het afgelopen jaar. Vanuit SIEM kunnen we terugkijken op een
mooi professioneel cursusjaar van SIEM. In deze nieuwsbrief geven we de evaluatie weer van de post-HBO opleiding
Sensorische Informatieverwerking, die onlangs is afgerond. En kijken we vooruit naar 2015!

Evaluatie
De eerste post-HBO opleiding Sensorische
Informatieverwerking voor logopedisten,
ergotherapeuten en (kinder)fysiotherapeuten is
afgerond. De cursisten hebben een evaluatieformulier
ingevuld. Als beste onderdelen, bij het invullen van
het evaluatieformulier, worden genoemd::
- de neurologie,
- de toepassing in de praktijk,
- de opdrachten via de online leeromgeving.
Als uitstekend wordt beoordeeld:
- mate waarin de opleiding aan de verwachtingen
heeft voldaan en
- het lesgeven van de docenten.

Wil je weten welke andere cursussen Kenniscentrum
SIEM nog meer geeft in 2015? Kijk dan op onze
website en download de studiegids 2015.

Incompany
Met een nieuw jaar voor de boeg valt er altijd wat te
wensen. Onze wens is dat Kenniscentrum SIEM zich
meer gaat profileren op incompany cursussen. Hier
gaan we de komende maanden mee aan de slag.
Tenslotte willen we deze nieuwsbrief afsluiten met

Als overall is voor deze opleiding het cijfer een 8,3
gemiddeld. Hier zijn we erg trots op. Uiteraard zijn er
ook verbetersuggesties gegeven en deze nemen we
mee naar 2015.
Niet in de laatste plaats zijn we blij dat onze
studenten de opleiding positief met een getuigschrift
hebben mogen afronden. Daarmee kunnen zij in de
praktijk een nog grotere bijdrage leveren aan de
gezondheid van hun cliënten, door hun inzichten op
het gebied van de sensorische informatieverwerking.

Hele fijne feestdagen en
een heel leerzaam 2015!

Cursussen voor andere professionals
Regelmatig krijgen we de vraag binnen of iemand met
een andere achtergrond dan logopedie, ergotherapie
of (kinder)fysiotherapie mag deelnemen aan de postHBO opleiding Sensorische Informatieverwerking,
algemeen. Helaas is dit niet het geval. Voor hen
hebben we de Basiscursus Sensorische
informatieverwerking ontwikkeld. Deze cursus heeft
uiteraard hetzelfde niveau als de post-HBO opleiding,
maar binnen deze cursus zijn er wat accent
verschillen. Ook deze cursus zal daardoor aan ieders
verwachtingen voldoen.
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