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Leuk dat je informatie hebt gevraagd over de opleiding 

Zie wat je kind beweegt! 

 

Een kind is veel meer dan alleen zijn emotie, zijn “lastige” gedrag en zijn (motorische) 

onrust. Het is altijd een geheel van allerlei dingen die op elkaar inhaken. Daarom leer je 

in deze opleiding het kind in zijn geheel kennen én weet je wat je daarmee kan.  

Een goede theoretische achtergrond is van belang maar nog veel belangrijker is dat je 

weet wat je er vervolgens mee kan DOEN 

 

Deze opleiding kent geen eisen vooraf want mijn missie is dat iedereen kinderen gaat 

zien zoals ze zijn, voorbij hun gedrag. Dus heb jij kinderen, werk jij met kinderen of vind 

je dit gewoon interessant: van harte welkom! 

 

Hoe ik dan toch kwaliteit garandeer?? Door aan te sluiten bij wat jij al kan en vooral wat 

jij wil weten en leren. De basis van de opleiding staat vast maar ik sluit aan bij jou. Ben 

je leerkracht? Dan stem ik het daar meer op af, ben je pedagogisch medewerker op een 

kinderopvang dan pas ik het daar op aan. Door de opleiding aan max 3-6 mensen te 

geven kan ik dit waarborgen en kan jij alles eruit halen wat je wilt en nodig hebt. 

 

De opleiding kent 2 varianten: Optie 1 is opgebouwd uit 10 bijeenkomsten van 2,5 uur 

(in overleg kan dit anders ingedeeld worden) , optie 2 is opgebouwd uit ca 6 dagen. In 

beide opties komen de volgende thema’s aan bod: 
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Basisneurologie: hoe werkt het brein en 
waarom is dat belangrijk voor jou? 
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Sensorische informatieverwerking en arousal 
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Motorische ontwikkeling: 

o Wat is “normale” motorische 
ontwikkeling 

o Wat zijn voorwaarden voor 
motorisch leren 
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Gedrag herkennen en differentiëren 

o Kenmerken ASS, ADHD, HSK, SI, HB 
o Bovenstaande dingen van elkaar 

onderscheiden 
o Tips hoe te begeleiden 
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Sociaal emotioneel leren & executieve functies 

o Herkennen en tools om dit te 

verbeteren/beïnvloeden 
o Grenzen 
o Oefeningen/inspiratie 
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Omgang benadering van kinderen en hun 

ouders 
o Communicatie ouder/kind 
o Ouderboodschap 
o Ouder-kind relatie (manieren om 

verstoorde relatie te herkennen en 
(deels) te herstellen) 

o Systemische blik  

 
 

7  
Intake, onderzoek en behandelplan opstellen  

o Gebruik van vragenlijsten 

o Hypotheses vormen 
o Behandeldoelen formuleren 
o Behandelplan opstellen (inclusief 

gebruik materiaal) 
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Behandelplan maken, uitvoeren en aanpassen 

o Variatie 

o Aanpassen op het kind 
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Inspiratiesessie, Casuïstiek & Wie ben jij als 
coach/professional? 
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Presentatie opdracht casus/workshop & 
Certificering & FEEST! 
 

 

Hoe ziet de opleiding er praktisch uit: 

o Voor elke les zelfstudie. Dit bestaat uit literatuur, boekentips, filmpjes om te 

kijken en een voorbereidingsopdracht. Die opdracht staat maar deels vast: het 

gaat erom dat je het verwerkt zoals dat voor JOU past. Want waarom zou mijn 

manier jouw manier zijn?! Ik geef aan wat de bedoeling is, jij kijkt hoe dit het 

beste past voor jou. 

o Meelopen met Suzanne in de praktijk om het geleerde in ACTIE te zien en 

daarmee te oefenen  

o Casuïstiek bespreken/supervisie 

 

Locatie: Praktijk Just see me, Noorderhof 22, 5803 KT Venray 

 

Investering in jezelf:  2195 euro. Dit is inclusief begeleiding, hand-outs, 

meeloopdagen en het boek Zie wat je kind beweegt en certificaat. (Op dit 

moment heb ik nog geen accreditatie aangevraagd voor de opleiding) 

 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@justseeme.nl 


