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Inleiding 

Kenniscentrum SIEM biedt onderwijs aan professionals die met kinderen werken. Er worden post

HBO-opleidingen en cursussen gegeven over onderwerpen die te maken hebben met de sensorische 

informatieverwerking. Dit onderwij

ergotherapeuten en logopedisten, maar ook aan leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, 

psychologen, etc. Vandaar de naam SIEM, die staat voor Sensorische Informatieverwerking En Meer. 

De inhoud van dit onderwijs wordt elk jaar afgestemd op de meest recente wetenschappelijke 

onderzoeken. In 2013 is Kenniscentrum SIEM opgericht en in deze studiegids vindt u de eerste 

opleidingen en cursussen die door SIEM zijn ontwikkeld. Het opleidingsaanbod van Kenni

SIEM wordt de komende jaren verder uitgebreid. Door middel van onze nieuwsbrief wordt u op de 

hoogte gehouden van deze ontwikkeling, U kunt zich inschrijven voor de nieuwsbrief middels onze 

website www.kenniscentrumSIEM.nl.

Online leeromgeving 

Kenniscentrum SIEM biedt het onderwijs aan door middel van zelfstudie en het volgen van lesdagen. 

Tijdens de zelfstudie vergaart de cursist kennis over de stof en door middel van het maken van 

opdrachten wordt de stof verder begrepen. Voor de zelfstudie wordt

leeromgeving. Deze leeromgeving bevat alle informatie die u voor de cursus nodig heeft, zoals de 

voorbereiding voor elke bijeenkomst, alle opdrachten en aanvullende informatie. Via deze online 

leeromgeving kunt u met uw doce

verdieping plaats, denk aan het verder toepassen en analyseren van de stof. De verhouding 

zelfstudie en lesdag is over het algemeen 2 staat tot 1. 

Incompany 

Alle opleidingen en cursussen van Kenniscentrum SIEM kunnen incompany worden 

u interesse hebben voor een incompany 

info@kenniscentrumSIEM.nl. 

Certificaat en Accreditatie

Na het volgen van een opleiding of cursus en bij een voldoende beoordeling van de opdrachten 

ontvangt u een certificaat en worden indien van toepassing uw accreditatiepunten bijgeschreven.

Docenten 

In iedere opleiding en cursus is de docent van cruciaal belang. Daarom stelt Kenniscentrum SIEM 

hoge eisen aan de docenten. De programma's worden uitsluitend verzorgd door docenten die zelf in 
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de praktijk actief zijn. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste 

sensorische informatieverwerking.

Locatie 

De opleidingen en cursussen worden gegeven in Cursus

Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht. 

Op de site www.accommodatiedomstad.nl vin

routebeschrijving. 
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Post-HBO opleiding

informatieverwerking

Sensorische informatie verwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke 

informatie. Zintuiglijke informatie wordt doo

zodat een adequate reactie (adaptive

in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire en

informatie. Deze opleiding is ook geschikt als u werkt in de zorg voor verstandelijk beperkten.

Tijdens deze opleiding leert u het volgende: 

� U kent de neurologie behorende bij de sensorische informatieverwerking en kan dagelijkse 

processen aan de hand v

� U screent of er sprake is van een mogelijk probleem in de sensorische informatieverwerking 

bij een kind. 

� U bent in staat om diagnostiek te verrichten, zodat inzicht wordt verkregen in de problemen 

in de sensorische informatie verwerking.

� U kan een behandeling vorm geven voor een kind dat een probleem heeft in de sensorische 

informatieverwerking. 

� U bent in staat problemen op het gebied van de sensorische informatie verwerking helder 

naar ouders / hulpverleners uit

� U bent in staat evidence based  de theorie van sensorische informatie verwerking  uit te 

dragen. 

Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

Kosten en Accreditatie 

Kosten bedragen EUR 1850,-. Dit

Deze opleiding is geaccrediteerd door KNGF voor 84 punten

Lesdagen 

Er zijn 7 lesdagen: 10 en 24 sept

2017. De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00. 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 42 uren. Aan

leeromgeving wordt 84 uren besteed.

Het aantal deelnemers is minimaal 

 

leiding Sensorische 

nformatieverwerking 

Sensorische informatie verwerking is het neurologische verwerkingsproces van zintuiglijke 

informatie. Zintuiglijke informatie wordt door het zenuwstelsel opgenomen, verwerkt en geïntegreerd, 

adequate reactie (adaptive response) mogelijk wordt gemaakt. Zintuiglijke informatie die 

in deze opleiding vooral aanbod komen is visuele, auditieve, tactiele, vestibulaire en

Deze opleiding is ook geschikt als u werkt in de zorg voor verstandelijk beperkten.

Tijdens deze opleiding leert u het volgende:  

kent de neurologie behorende bij de sensorische informatieverwerking en kan dagelijkse 

processen aan de hand van deze neurologie verklaren en beschrijven. 

of er sprake is van een mogelijk probleem in de sensorische informatieverwerking 

in staat om diagnostiek te verrichten, zodat inzicht wordt verkregen in de problemen 

che informatie verwerking. 

kan een behandeling vorm geven voor een kind dat een probleem heeft in de sensorische 

in staat problemen op het gebied van de sensorische informatie verwerking helder 

naar ouders / hulpverleners uit te leggen en hen op heldere wijze adviezen te geven.

in staat evidence based  de theorie van sensorische informatie verwerking  uit te 

is bestemd voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

. Dit is inclusief lunch en exclusief boeken en testmateriaal.

Deze opleiding is geaccrediteerd door KNGF voor 84 punten en Stichting ADAP voor 126 punten.

september, 8 oktober, 5 en 19 november, 10 december 2016
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Basiscursus Sensorische i

Veel professionals die met kinderen werken zien dat bij bepaalde kinderen de sensorische 

informatieverwerking anders verloopt. 

onderbouwing van de sensorische informatieverwerking. 

diagnosticeren of een kind een probleem heeft in de sensorische informatie verwerking en ook niet 

kinderen met een probleem in de sensorische informatieve

screenen of een kind mogelijk een probleem heeft in de sensorische informatieverwerking. Daarnaast 

leert u om ouders en het kind verder op weg te helpen door te kijken welke adviezen vanuit de 

sensorische informatieverwerking zinvol kunnen zijn. Tenslotte leert u wanneer u ouders en het kind 

adviseert om naar een therapeut te gaan die geschoold is in de behandeling van een probleem in de 

sensorische informatieverwerking.

In deze 4-daagse cursus leert u het volgende

� U leert wat sensorische informatieverwerking

� U kunt uitleg geven aan anderen over wat sensorische informatieverwerking is

� U kunt observeren of er mogelijk sprake is van een probleem in de sensorische 

informatieverwerking. 

� U kunt de uitslag van het screeningsinstrument Sensory Profile interpreteren

� U kunt algemene adviezen geven op basis van de sensorische informatieverwerking.

Doelgroep 

Deze opleiding is bestemd voor alle 

Kosten 

Kosten bedragen EUR 1100,-. Dit

Lesdagen 

Er zijn 4 lesdagen: 10 en 24 september, 

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00. 

Het aantal contacturen met de docent bedraa

leeromgeving wordt 48 uren besteed.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

 

Sensorische informatieverwerking

Veel professionals die met kinderen werken zien dat bij bepaalde kinderen de sensorische 

informatieverwerking anders verloopt. In deze cursus wordt u meegenomen in de theore

onderbouwing van de sensorische informatieverwerking. U kunt na afloop van deze opleiding niet 

diagnosticeren of een kind een probleem heeft in de sensorische informatie verwerking en ook niet 

kinderen met een probleem in de sensorische informatieverwerking behandelen. Maar u kunt wel 
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adviseert om naar een therapeut te gaan die geschoold is in de behandeling van een probleem in de 

sensorische informatieverwerking. 

daagse cursus leert u het volgende: 

wat sensorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie.

uitleg geven aan anderen over wat sensorische informatieverwerking is

observeren of er mogelijk sprake is van een probleem in de sensorische 

de uitslag van het screeningsinstrument Sensory Profile interpreteren
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Cursus Nieuwste behandelinzichten in de 

sensorische informatieverwerking

Deze cursus zorgt ervoor dat u weer helemaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van de sensorische informatieverwerking. De volgende onderwerpen komen aan bod:

o Wetenschappelijk artikelen over onderzoek naar de sensorische informatieverwerki

o Sensory Profile en SchoolCompagnion.

o Testen en observaties rondom sensorische informatieverwerking.

o The Alert program en Sensory Diet,

o Ouder educatie en coaching.

Doelgroep 

Dit is een nascholing waarbij (kinder)fysiotherap

elders de post-HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking hebben afgerond, 

de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen

Kosten en Accreditatie 

Kosten bedragen EUR 1100,-. Dit

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en

ADAP voor Kwaliteitsregister Paramedici.

Lesdagen 

Er zijn 4 lesdagen: 5 en 19 november

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 24 uren. Aan

leeromgeving wordt 48 uren besteed.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

  

 

Cursus Nieuwste behandelinzichten in de 

sensorische informatieverwerking 

zorgt ervoor dat u weer helemaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op 

het gebied van de sensorische informatieverwerking. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Wetenschappelijk artikelen over onderzoek naar de sensorische informatieverwerki

Sensory Profile en SchoolCompagnion. 

Testen en observaties rondom sensorische informatieverwerking. 

The Alert program en Sensory Diet, incl. de borsteldruktechniek. 

Ouder educatie en coaching. 

Dit is een nascholing waarbij (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die reeds 

HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking hebben afgerond, 

de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. 

. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. 

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en

ADAP voor Kwaliteitsregister Paramedici. 

november, 10 december 2016 en 14 januari 2017. 

9:30 tot 16:00. 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 24 uren. Aan zelfstudie middels een online 

48 uren besteed. 

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers. 
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Wetenschappelijk artikelen over onderzoek naar de sensorische informatieverwerking. 
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Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en bij St. 

zelfstudie middels een online 



 

Cursus Sensorische i

kinderen in de klas

Als leerkracht heb je een klas voor je waarin geen een kind hetzelfde is. Het ene kind kan niet 

stilzitten, het andere kind droomt weg, weer een ander kauwt op zijn of haar kleren of is heel snel 

afgeleid. Waarom gedragen deze kinderen zich zo? Er zijn kinderen die niet goed presteren en je hebt 

het idee dat er meer in zit. Hoe krijg je als leerkracht er toch meer uit bij deze kinderen? Hoe zorg je 

nu dat elk kind op een prettige manier kan werken en leren in de k

leerkracht ook een prettige werkomgeving is? Dit zijn zo enkele vragen waarin je in deze cursus een 

antwoord op krijgt vanuit de sensorische informatieverwerking.

In deze 4-daagse cursus leert u het volgende

� U leert wat sensorische informatieverwerking

� U leert hoe bepaald gedrag te verklaren is vanuit de s

� U leert wat werkhouding is en wat v

� U kunt de vragenlijst Werken met 

� U kunt in uw contact met het kind, of uw eigen handelen aanpassen aan het kind, zodat het 

kind beter tot leren komt.

� U weet welke aanpassingen in de klas voor kinderen zinvol zijn, zodat het kind beter

komt. 

Doelgroep 

Deze cursus is voor alle HBO-professionals die met kinderen werken

leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers

Kosten 

Kosten bedragen EUR 1100,-. Dit

Lesdagen 

Er zijn 4 lesdagen: 10 en 24 september, 5 november en 10 december 2016

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 

Het aantal deelnemers is minimaal 

  

 

Cursus Sensorische informatieverwerking bij 

kinderen in de klas 

Als leerkracht heb je een klas voor je waarin geen een kind hetzelfde is. Het ene kind kan niet 

stilzitten, het andere kind droomt weg, weer een ander kauwt op zijn of haar kleren of is heel snel 

gedragen deze kinderen zich zo? Er zijn kinderen die niet goed presteren en je hebt 

het idee dat er meer in zit. Hoe krijg je als leerkracht er toch meer uit bij deze kinderen? Hoe zorg je 

nu dat elk kind op een prettige manier kan werken en leren in de klas, en dat dit voor je zelf als 

leerkracht ook een prettige werkomgeving is? Dit zijn zo enkele vragen waarin je in deze cursus een 

antwoord op krijgt vanuit de sensorische informatieverwerking. 

daagse cursus leert u het volgende: 

nsorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie.

U leert hoe bepaald gedrag te verklaren is vanuit de sensorische informatieverwerking.

U leert wat werkhouding is en wat van invloed is op de werkhouding. 

U kunt de vragenlijst Werken met Aandacht toepassen voor een leerling en interpreteren.

kunt in uw contact met het kind, of uw eigen handelen aanpassen aan het kind, zodat het 

ren komt. 

U weet welke aanpassingen in de klas voor kinderen zinvol zijn, zodat het kind beter

professionals die met kinderen werken op een school en dan met name 

leerkrachten, intern begeleiders en remedial teachers. 

. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur. 

10 en 24 september, 5 november en 10 december 2016. 

9:30 tot 16:00. 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 24 uren en zelfstudie bedraagt 48 uren.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers. 

 

nformatieverwerking bij 

Als leerkracht heb je een klas voor je waarin geen een kind hetzelfde is. Het ene kind kan niet 

stilzitten, het andere kind droomt weg, weer een ander kauwt op zijn of haar kleren of is heel snel 

gedragen deze kinderen zich zo? Er zijn kinderen die niet goed presteren en je hebt 

het idee dat er meer in zit. Hoe krijg je als leerkracht er toch meer uit bij deze kinderen? Hoe zorg je 

las, en dat dit voor je zelf als 

leerkracht ook een prettige werkomgeving is? Dit zijn zo enkele vragen waarin je in deze cursus een 

is met bijbehorende neurologie. 

ensorische informatieverwerking. 

r een leerling en interpreteren. 

kunt in uw contact met het kind, of uw eigen handelen aanpassen aan het kind, zodat het 

U weet welke aanpassingen in de klas voor kinderen zinvol zijn, zodat het kind beter tot leren 

op een school en dan met name 

48 uren. 



 

Cursus Kinderen met motivatie

onderwijs, motiveren kun je leren

Veel kinderen hebben motivatieproblemen. Zou u meer grip willen hebben op situaties die anders 

lopen dan u wenst? Hiervoor is het belangrijk zicht t

hiervan op kinderen. Ongemotiveerde leerlingen, we hebben ze allemaal in de klas. Hoe blijft u uit de 

strijd? Hoe houdt u deze leerlingen in de klas? Hoe krijgt u de

les? Het is belangrijk dat een kind de juiste alertheid heeft. Welke prikkels (visuele, auditieve of 

tactiele) krijgt een kind binnen op het moment van contact maken met het kind en waar kunt u 

rekening mee houden. Hoe begeleidt u deze kinderen en hoe voorkomt u da

kinderen uitvallen op school? Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch. Door oefenen leert men 

het meest. Het geleerde kunt u direct in de praktijk brengen.

In deze 2-daagse cursus leert u het volgende:

� U leert bewust te worden van d

� Bewust worden van uw eigen stijl van beïnvloeding en het effect hiervan op kinderen.

� U leert kinderen te motiveren

� U leert responsief reageren

� U leert positief het gedrag te beïnvloeden van kinderen zonde

� U krijgt kennis over wat de juiste alertheid is

� Met welke prikkels kunt u rekening houden

� U krijgt inzicht in de werking van de Roos van Leary

� U krijgt informatie over Positive Behavior Support

De volgende onderwerpen komen aan 

o Zelfanalyse: uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen.

o De drie manieren van reageren; directief reageren, responsief reageren en informatief 

reageren. 

o Beïnvloedingstijlen. 

o De Roos van Leary. 

o Sensorische informatieverwerking

o Positief beïnvloeden van k

o Positive Behavior Support

  

 

Kinderen met motivatie problemen in het 

onderwijs, motiveren kun je leren 

Veel kinderen hebben motivatieproblemen. Zou u meer grip willen hebben op situaties die anders 

lopen dan u wenst? Hiervoor is het belangrijk zicht te krijgen op uw eigen gedrag en het effect 

hiervan op kinderen. Ongemotiveerde leerlingen, we hebben ze allemaal in de klas. Hoe blijft u uit de 

strijd? Hoe houdt u deze leerlingen in de klas? Hoe krijgt u de ongemotiveerde leerlingen weer bij de 

is belangrijk dat een kind de juiste alertheid heeft. Welke prikkels (visuele, auditieve of 

tactiele) krijgt een kind binnen op het moment van contact maken met het kind en waar kunt u 

rekening mee houden. Hoe begeleidt u deze kinderen en hoe voorkomt u dat ongemotiveerde 

kinderen uitvallen op school? Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch. Door oefenen leert men 

het meest. Het geleerde kunt u direct in de praktijk brengen. 

cursus leert u het volgende: 

U leert bewust te worden van de effecten van uw gedrag op uzelf en uw omgeving.

Bewust worden van uw eigen stijl van beïnvloeding en het effect hiervan op kinderen.

U leert kinderen te motiveren. 

U leert responsief reageren. 

U leert positief het gedrag te beïnvloeden van kinderen zonder macht uit te oefenen

U krijgt kennis over wat de juiste alertheid is. 

Met welke prikkels kunt u rekening houden. 

U krijgt inzicht in de werking van de Roos van Leary. 

U krijgt informatie over Positive Behavior Support. 

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

Zelfanalyse: uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen. 

De drie manieren van reageren; directief reageren, responsief reageren en informatief 

Sensorische informatieverwerking. 

Positief beïnvloeden van kinderen. 

Positive Behavior Support. 

oblemen in het 

Veel kinderen hebben motivatieproblemen. Zou u meer grip willen hebben op situaties die anders 

e krijgen op uw eigen gedrag en het effect 

hiervan op kinderen. Ongemotiveerde leerlingen, we hebben ze allemaal in de klas. Hoe blijft u uit de 

ongemotiveerde leerlingen weer bij de 

is belangrijk dat een kind de juiste alertheid heeft. Welke prikkels (visuele, auditieve of 

tactiele) krijgt een kind binnen op het moment van contact maken met het kind en waar kunt u 

t ongemotiveerde 

kinderen uitvallen op school? Deze cursus is zowel theoretisch als praktisch. Door oefenen leert men 

e effecten van uw gedrag op uzelf en uw omgeving. 

Bewust worden van uw eigen stijl van beïnvloeding en het effect hiervan op kinderen. 

r macht uit te oefenen. 

De drie manieren van reageren; directief reageren, responsief reageren en informatief 



 

Doelgroep 

Deze cursus is bestemd voor docenten basisonderwijs en voortgezetonderwijs, intern begeleiders, 

trajectbegeleiders, zorgcoördinatoren

Kosten 

Kosten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur.

Lesdagen 

Er zijn 2 lesdagen: 12 maart en 2 april 2016

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

 

  

 

Deze cursus is bestemd voor docenten basisonderwijs en voortgezetonderwijs, intern begeleiders, 

trajectbegeleiders, zorgcoördinatoren, therapeuten en ambulant begeleiders.    

is inclusief lunch en exclusief literatuur. 

12 maart en 2 april 2016. 

9:30 tot 16:00. 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren.

imaal 10 en maximaal 24 deelnemers. 

 

Deze cursus is bestemd voor docenten basisonderwijs en voortgezetonderwijs, intern begeleiders, 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren. 



 

Cursus Huilbaby's en SIEM

Een baby die veel huilt, wordt meestal 

misschien al geleerd dat de baby het beste wakker in bed gelegd kan worden, zodat het 

slaap kan brengen. Bij dit laatste heeft het wel zijn of haar handjes nodig. Dit is lastig als de baby 

ingebakerd ligt. Wat gebeurt er neurologisch als een baby veel huilt en hoe kun je het kind en de 

ouders het beste helpen. Vanuit de sensoris

In deze 2-daagse cursus leert u het volgende

� U leert wat sensorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie,

� U kunt het huilgedrag van de baby verklaren vanuit de sensorische 

� U leert observeren welke prikkels de baby gevoelig voor is

� U leert observeren welke zintuiglijke prikkels de ouder in het contact met het kind geeft

� U kunt adviezen geven aan de ouders, zodat 

gecreëerd, zowel de fysieke omgeving als het contact van de 

� U kunt ouders coachen, zodat zij grip krijgen op de sensorische informatieverwerking en zelf 

weten wat hun baby nodig heeft.

� U kunt een plan maken met

verwerken en het huilgedrag vermindert

Doelgroep 

Deze cursus is voor jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen, maar ook andere

met baby's werken. 

Kosten 

Kosten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch en

Lesdagen 

Er zijn 2 lesdagen: 12 maart en 2 april

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 

  

 

baby's en SIEM 

t, wordt meestal ingebakerd. Maar daarnaast heb je als jeugdverpleegkundige 

dat de baby het beste wakker in bed gelegd kan worden, zodat het 
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ouders het beste helpen. Vanuit de sensorische informatieverwerking krijgt u hier meer grip op.
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U kunt het huilgedrag van de baby verklaren vanuit de sensorische informatieverwerking

U leert observeren welke prikkels de baby gevoelig voor is. 
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dat de baby het beste wakker in bed gelegd kan worden, zodat het zichzelf in 

slaap kan brengen. Bij dit laatste heeft het wel zijn of haar handjes nodig. Dit is lastig als de baby 

Wat gebeurt er neurologisch als een baby veel huilt en hoe kun je het kind en de 

che informatieverwerking krijgt u hier meer grip op. 
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U leert observeren welke zintuiglijke prikkels de ouder in het contact met het kind geeft. 
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HBO-professionals die 
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Cursus Sensorische i

kinderen met een hechtingsproblematiek

Een aantal kinderen hebben in hun vroege ontwikkeling problemen met het zich hechten aan een 

ouder. Een kind met hechtingsproblematiek heeft veel moeite met 

en de grens van een ander. Mede hierdoor moet het kind teveel prikkels verwerken, dat het niet aan 

kan en dat het gedrag weer versterkt of er voor zorgt dat het kind onrustig en druk wordt. Daarnaast 

zijn er kinderen die t.g.v. problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking (SI

problemen) problemen hebben met het opbouwen van een goede hechting met hun ouders. Het kan 

ook zijn dat door de SI-problemen de moeder of de vader moeite heeft met het goed op kunnen

bouwen van een band met hun kind. Enkele voorbeelden van SI

overreactie op tastprikkels, een overreactie op vestibulaire prikkels of problemen met het verwerken 

van geur. 

In deze  3 daagse cursus leert U het volgende:

� U leert wat sensorische informatie

� U kunt een onderscheid maken of een kind t.g.v. de hechtingsproblematiek overprikkeld is of 

dat er sprake is van een in basis sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

� U leert van welke omgevingsprikkels het kind overprikkeld raakt en wanneer het kind 

onvoldoende zijn grens aan kan geven.

� U leert welke problemen het kind op het gebied van de zintuiglijke prikkelverwerking heeft.

� U leert adviezen te geven aan ouders en aan andere hulpverleners

dat kind juiste aanpak. 

� U leert hoe U ouders kunt ondersteunen in de begripsvorming bij hechtingsproblematiek 

t.g.v. sensorische informatie verwerkingsproblemen.

� U leert hoe U de juiste omgevingsfactoren kunt creëren.

� U leert bewust te worden wat het effect is van uw eigen gedrag op de kinderen en hoe het 

gedrag kunt beïnvloeden.

Doelgroep 

Dit is een nascholing waarbij (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die reeds 

elders de post-HBO opleiding Sensorische I

borsteldruktechniek vanuit de nieuwste inzichten weer kunnen eigen maken.

 

Cursus Sensorische informatieverwerking 

kinderen met een hechtingsproblematiek

Een aantal kinderen hebben in hun vroege ontwikkeling problemen met het zich hechten aan een 

ouder. Een kind met hechtingsproblematiek heeft veel moeite met het bewaken van zijn eigen grens 

en de grens van een ander. Mede hierdoor moet het kind teveel prikkels verwerken, dat het niet aan 

kan en dat het gedrag weer versterkt of er voor zorgt dat het kind onrustig en druk wordt. Daarnaast 

g.v. problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking (SI

problemen) problemen hebben met het opbouwen van een goede hechting met hun ouders. Het kan 

problemen de moeder of de vader moeite heeft met het goed op kunnen

bouwen van een band met hun kind. Enkele voorbeelden van SI-problemen kunnen zijn een 

overreactie op tastprikkels, een overreactie op vestibulaire prikkels of problemen met het verwerken 

In deze  3 daagse cursus leert U het volgende: 

sensorische informatieverwerking is met bijbehorende neurologie.

U kunt een onderscheid maken of een kind t.g.v. de hechtingsproblematiek overprikkeld is of 

dat er sprake is van een in basis sensorisch informatieverwerkingsprobleem.

vingsprikkels het kind overprikkeld raakt en wanneer het kind 

onvoldoende zijn grens aan kan geven. 

U leert welke problemen het kind op het gebied van de zintuiglijke prikkelverwerking heeft.

U leert adviezen te geven aan ouders en aan andere hulpverleners / leerkrachten over de voor 

U leert hoe U ouders kunt ondersteunen in de begripsvorming bij hechtingsproblematiek 

t.g.v. sensorische informatie verwerkingsproblemen. 

U leert hoe U de juiste omgevingsfactoren kunt creëren. 

ewust te worden wat het effect is van uw eigen gedrag op de kinderen en hoe het 

gedrag kunt beïnvloeden. 

Dit is een nascholing waarbij (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, die reeds 

HBO opleiding Sensorische Informatieverwerking hebben afgerond, de 

borsteldruktechniek vanuit de nieuwste inzichten weer kunnen eigen maken. 

nformatieverwerking bij 

kinderen met een hechtingsproblematiek 

Een aantal kinderen hebben in hun vroege ontwikkeling problemen met het zich hechten aan een 

het bewaken van zijn eigen grens 

en de grens van een ander. Mede hierdoor moet het kind teveel prikkels verwerken, dat het niet aan 

kan en dat het gedrag weer versterkt of er voor zorgt dat het kind onrustig en druk wordt. Daarnaast 

g.v. problemen op het gebied van de sensorische informatieverwerking (SI-

problemen) problemen hebben met het opbouwen van een goede hechting met hun ouders. Het kan 

problemen de moeder of de vader moeite heeft met het goed op kunnen 

problemen kunnen zijn een 

overreactie op tastprikkels, een overreactie op vestibulaire prikkels of problemen met het verwerken 

verwerking is met bijbehorende neurologie. 

U kunt een onderscheid maken of een kind t.g.v. de hechtingsproblematiek overprikkeld is of 

dat er sprake is van een in basis sensorisch informatieverwerkingsprobleem. 
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nformatieverwerking hebben afgerond, de 



 

Kosten en Accreditatie 

Kosten bedragen EUR 825,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur.

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KN

ADAP voor Kwaliteitsregister Paramedici.

Lesdagen 

Er zijn 3 lesdagen: 5 en 19 november

De lestijden zijn van 9:30 tot 16:00.

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en 

Het aantal deelnemers is minimaal 

  

 

is inclusief lunch en exclusief literatuur. 

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en

ADAP voor Kwaliteitsregister Paramedici. 

ember en 10 december 2016. 

9:30 tot 16:00. 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 24 uren..

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers. 

 

GF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en bij St. 

zelfstudie bedraagt 24 uren.. 



 

Cursus Therapeutisch luisteren

Veel kinderen met een probleem in de sensorische informatieverwerking hebben een probleem in de 

auditieve integratie. Zo raken deze kinderen bijv.

hun oren voor harde onverwachte geluiden of reageren niet als je hun naam noemt. De auditieve 

integratie wordt binnen de verschillende opleidingen van Kenniscentrum SIEM

praktische invulling voor de therapie blijft echter onderbelicht. Deze cursus geeft vanuit sensorisch 

integratieperspectief inzicht en handvatten om het auditieve systeem goed te leren toepassen 

tijdens de behandeling. 

In deze 2-daagse cursus leert u het vo

� U krijgt inzicht in luistervaardigheden.

� U krijgt kennis van nieuwe

� U kunt de principes van therapeutisch luisteren 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

o Anatomie, fysiologie, neu

o De luisterontwikkeling. 

o Luisteren t.a.v. sensorische informatieverwerking.

o Luisteren t.a.v. dyslexie, ADHD, autisme, auditieve over

o Diverse methodes. 

Doelgroep 

Deze cursus is voor (kinder)fysiotherapeut

HBO opleiding Sensorische informatieverwerking is geen vereiste.

Kosten en Accreditatie 

Kosten bedragen EUR 550,-. Dit is inclusief lunch en exclusief literatuur en pedagogische cd’s.

Accreditatiepunten worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en

ADAP voor Kwaliteitsregister Paramedici.

Lesdagen 

Er zijn 3 lesdagen: 2 april, 21 mei en 10 september 2016

De eerste lesdag op 2 april is van

De andere twee lesdagen op 21 mei

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 12 uren.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers.

 

Cursus Therapeutisch luisteren 

Veel kinderen met een probleem in de sensorische informatieverwerking hebben een probleem in de 

deze kinderen bijv. afgeleid door geluid, doen al gauw hun handen voor 

hun oren voor harde onverwachte geluiden of reageren niet als je hun naam noemt. De auditieve 

integratie wordt binnen de verschillende opleidingen van Kenniscentrum SIEM besproken. De 

raktische invulling voor de therapie blijft echter onderbelicht. Deze cursus geeft vanuit sensorisch 

integratieperspectief inzicht en handvatten om het auditieve systeem goed te leren toepassen 

leert u het volgende: 

luistervaardigheden. 

ennis van nieuwe inzichten over luistertherapie. 

therapeutisch luisteren toepassen m.b.v. pedagogische cd’s.

De volgende onderwerpen komen aan bod: 

neurologie van het auditieve systeem. 

sensorische informatieverwerking. 

dyslexie, ADHD, autisme, auditieve over-/onderregistratie.

Deze cursus is voor (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Een afgeronde post

HBO opleiding Sensorische informatieverwerking is geen vereiste. 

is inclusief lunch en exclusief literatuur en pedagogische cd’s.

en worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en

ADAP voor Kwaliteitsregister Paramedici. 

april, 21 mei en 10 september 2016 

an 9:30 tot 16:00 (incl. lunch). 

21 mei en 10 september zijn van 9:30 tot 12:30 (excl. lunch).

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 12 uren.

Het aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 24 deelnemers. 

Veel kinderen met een probleem in de sensorische informatieverwerking hebben een probleem in de 

afgeleid door geluid, doen al gauw hun handen voor 

hun oren voor harde onverwachte geluiden of reageren niet als je hun naam noemt. De auditieve 

besproken. De 

raktische invulling voor de therapie blijft echter onderbelicht. Deze cursus geeft vanuit sensorisch 

integratieperspectief inzicht en handvatten om het auditieve systeem goed te leren toepassen 

m.b.v. pedagogische cd’s. 

/onderregistratie. 

en, ergotherapeuten en logopedisten. Een afgeronde post-

is inclusief lunch en exclusief literatuur en pedagogische cd’s. 

en worden aangevraagd bij KNGF voor Kwaliteitsregister Fysiotherapie en bij St. 

zijn van 9:30 tot 12:30 (excl. lunch). 

Het aantal contacturen met de docent bedraagt 12 uren en zelfstudie bedraagt 12 uren. 


