
 

Cursussen najaar 2015 

Op 5 september is de post-HBO opleiding Sensorische 

informatieverwerking voor fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten en logopedisten van start gegaan

wordt vanaf de eerste dag hard en enthousiast 

gewerkt. De eerste reacties van deze cursisten 

veelbelovend positief.  

 

De basiscursus sensorische informatieverwerking

andere professionals vangt aan op 26 september

Tenslotte hebben we in de zomer de cursus 

sensorische informatieverwerking bij kinderen met een 

hechtingsproblematiek ontwikkeld. 

We hebben gemerkt dat er in het land behoefte is om 

de problematiek rondom hechting en sensorische 

informatieverwerking verder te verkennen en te 

verdiepen. Daarom hebben Wies Spaan 

(kinderfysiotherapeute) en Kirsten de Swart 

(orthopedagoge en ergotherapeute) een mooie

compacte driedaagse cursus ontwikkeld.

 

NIEUWSBRIEF 

In de zomer zikt ik altijd in een ander ritme. Meer buiten en minder gedoe aan je hoofd doet andere zintuiglijke prikkels 

bij me binnenkomen. Vooral met zo’n zonnige zomer, die we achter de rug hebben. Hoewel dit intro anders doet 

vermoeden, we hebben bij SIEM niet stil g

drie cursussen, de studiegids voor 2016 is klaar en we hebben een samenwerkingsverband kunnen bereiken met 

ProEducation. Hierover lees je in deze nieuwsbrief
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Zo wordt op dag 1 wordt de sensorische informatie en 

prikkelverwerking vooral vanuit neurologisch 

perspectief behandeld. 

Op de 2
de

 dag wordt hechting en 

hechtingsproblematiek besproken. 

Op dag 3 staan de diverse behandelings

hun toepassingsmogelijkheden

informatieverwerking centraal

Kortom een praktische training,

diepgang verschaft. 

Er zijn nog enkele plaatsen voor deze training 

beschikbaar. Inschrijven kan via onze website

Samenwerking ProEducation

We zijn erg blij te kunnen berichten dat we met 

ProEducation een partnerschip hebben kunnen 

afspreken. Het bereik van SIEM zal daardoor 

aanzienlijk kunnen toenemen en onze programma’s 

zullen een breder publiek kunnen bereiken. Het 

netwerk van cursisten en de kennisfunctie van SIEM 

krijgen daardoor de mogelijkheid sterker en groter te 

worden. 

Studiegids 2016 

De studiegids 2016 is klaar. U kunt deze inzien en/of 

downloaden vanaf onze website. Kijk ook eens naar 

de cursus intrinsieke motivatie

Anders kijken naar kinderen 20

Anders kijken naar kinderen bestaat 20 jaar en dat 

vieren ze met een symposium in november, genaamd 

Passie. Van harte gefeliciteerd collega’s!
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