
 
Workshop Motorprogramma 
De therapeuten die de post-HBO opleiding 

Sensorische Informatieverwerking hebben gevolgd, 

kennen vast het motorprogramma. Echter, dit boek is 

niet in Nederland te verkrijgen en momenteel moet je 

zelf uitzoeken hoe je dit programma in je eigen 

praktijk kunt toepassen. In de workshop, die we op dit 

moment aan het ontwikkelen zijn, krijg je allerlei 

praktische  hulpmiddelen, spelletjes, etc. aangereikt 

om met de kinderen daadwerkelijk het 

motorprogramma  te doorlopen. Deze eendaagse 

workshop zal worden gegeven in 2016. Nadere 

informatie hierover vind je in een volgende 

nieuwsbrief en in het najaar van 2015 op onze 

website. 

 

Cursussen in het najaar 2015 
De voorbereidingen voor de opleidingen en cursussen 

die starten na de zomervakantie 2015 zijn in volle 

gang. Er is nog mogelijkheid om je op te geven voor 

een van deze cursussen: 

 Post-HBO opleiding sensorische 

informatieverwerking, algemeen en 

verstandelijk beperkten 

 Basiscursus sensorische informatieverwerking 

 Cursus nieuwste behandelinzichten 

 

 

 

 Cursus sensorische informatieverwerking bij 

kinderen in de klas 

 Cursus kinderen met motivatieproblemen in het 

onderwijs en SIEM motiveren kun je leren 

 Cursus sensorische informatieverwerking bij 

kinderen met een hechtingsproblematiek 

 
Facebook 
Kenniscentrum SIEM heeft een eigen facebook 

pagina! We hopen dat we zo onze cursisten en 

potentiële cursisten van interessante informatie 

kunnen blijven voorzien. Like onze site en wordt 

vrienden met 

www.facebook.com/KenniscentrumSIEM  
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NIEUWSBRIEF Maart 2015 

Het voorjaarszonnetje is er en de bloembolletjes ontspruiten zich. Ook bij ons groeien er nieuwe ideeën voor 2016! Zo is 

het plan om het motorprogramma verder te ontwikkelen voor collega’s die werken met kinderen met SI-problemen. 

Daarnaast zijn we volop in de voorbereidingen voor de cursussen en opleidingen die starten na de zomervakantie van 

2015. En dan niet te vergeten: we zitten op facebook! Dit alles kun je vinden in deze nieuwsbrief.  

www.kenniscentrumSIEM.nl Kenniscentrum SIEM gaat verder ...daar waar u gebleven bent 

http://www.facebook.com/KenniscentrumSIEM

