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Eendaagse cursus
voor het ontdekken en herstellen van

Neuro-Ontwikkelingsvertraging bij kinderen
met specifieke leerproblemen en/of coördinatie/bewegingsproblemen

Marjolein Aarten-Willemse geeft een Eendaagse cursus voor leerkrachten en
getrainde professionals in Nederland, om hen de herkenning en testprocedures van
Neuro-Ontwikkelingsvertraging te leren samen met de theorie en de toepassing van het
Ontwikkelingsoefeningenprogramma.
In deze Eendaagse cursus leert u:
 een aantal simpele tests* ter ontdekking van Neuro-Ontwikkelingsvertraging;
 het toepassen van een serie oefeningen, die u gedurende een periode van 9 tot 12 maanden op
een school kunt gebruiken bij een groepje of hele klas kinderen.

* De tests zijn enkel bedoeld om door leerkrachten en andere getrainde professionals als onderzoekshulpmiddel te worden
gebruikt. De tests zullen niet genoeg gedetailleerde informatie geven om een diagnose te kunnen stellen en zijn ook niet bedoeld
om de gestandaardiseerde neurologische, psychologische of educatieve tests te vervangen die meestal door getrainde
psychologen, remedial specialisten, medische of niet-medische professionals worden uitgevoerd. De tests zullen echter wel de
kinderen identificeren die waarschijnlijk profijt zullen hebben van het INPP-schoolprogramma.

Deel 1. Ochtendprogramma:
 informatie over gedane onderzoeken naar de effecten van afwijkende reflexen op het
leerproces;
 uitleg en informatie over de rol van de reflexen in de ontwikkeling van het kind;
 een introductie in de schakeling tussen neurologische ontwikkeling en “het ervoor klaar zijn om
te kunnen leren”;
 u leert een aantal specifieke evenwichtstesten en reflextesten die u in 15 tot 20 minuten bij een
kind kunt afnemen en beoordelen. Voor kinderen van 4 tot 6 jaar zijn er aparte testen en u wordt
verteld hoe u deze af moet nemen en beoordelen.
Deel 2. Middagprogramma.
 De middag wordt geheel gewijd aan het inoefenen van de oefeningen van het
ontwikkelingsprogramma.
De oefeningen zijn gebaseerd op normale bewegingspatronen, welke zich ontwikkelen in de eerste
levensjaren en die een cruciale rol spelen bij het leggen van fundaties voor het latere leerproces.
Aanname voor de cursus vindt plaats op volgorde van aanmelding. Er kunnen maximaal 20 personen
meedoen. Er moeten minimaal 4 cursisten aangemeld zijn en betaald hebben wil de cursus doorgang
vinden. Bij afmelding binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt geen restitutie gegeven.
Zie voor meer informatie en actuele cursusdata mijn website: www.NOVreflextherapie.nl
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AANMELDINGSFORMULIER
Eendaagse cursus voor het ontdekken en herstellen van Neuro-Ontwikkelingsvertraging bij
kinderen met specifieke leerproblemen en/of coördinatie/bewegingsproblemen

De cursus wordt gegeven op een nog nader te bepalen locatie in Voorburg of Rijswijk. U krijgt ongeveer
een week vóór aanvang van de cursus hierover bericht.
Ik raad vrouwen aan een broek te dragen in verband met het doen van de oefeningen. Neem ook
sloffen/sokken mee tegen koude voeten.

Graag volledig ingevuld opsturen naar:
NOV reflextherapie
Spinozalaan 1 V
2273 XA VOORBURG

Naam: ……………………………………….………………………………………………….…………. M / V
Straat, postcode en plaats:………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………… GSM: ………………...……………………….
E-mailadres: ……………………………………………………………………………………………………….
Beroep / werkzaam als: …………………………………………………………………………………………..
Wat is de reden dat u deze cursus wilt volgen? ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Ik wil graag de Eendaagse cursus NOV bijwonen op *)………………. en maak het bedrag van
€ 230,- (incl. boek “Eerst bewegen, dan leren” van S. Goddard Blythe) rechtstreeks over op
bankrekeningnummer NL14ABNA0520004892 t.n.v. M.P. Aarten-Willemse te Voorburg.
BIC code: ABNANL 2A. Het cursusgeld dient minimaal 14 dagen vóór de aanvang van de cursusdag te zijn
betaald. N.B. De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling voldaan is.

Datum: ………………………………

Handtekening:……………………………………

*) Zie voor meer informatie en actuele cursusdata mijn website: www.NOVreflextherapie.nl
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