
Building Block  

Activities  

Instructeur Training 

Brussel

 21 mei 2018 
9:30 tot 17:00

Voor meer informatie 

Véronique Geens: 

+32 (0) 474/794.689  - (Frans)

Vinciane Schoenmaeckers:

+32 (0)478/532.327 - (Nederlands)

Brain Gym® is een geregistreerd handelsmerk van de Educational  Kinesiology Foundation 

www.braingym.org 

Gegeven door Cecilia Koester,  

auteur van het boek ‘I am the Child” 

Voorpleiding: Brain Gym 1.70

  Brain Gym aangepast aan  

mensen met specifieke noden 

In het Engels gegeven en simultaan vertaald naar het Frans

(Nederlandse Tips indien nodig) 



Wat je leert

Deze opleiding vindt plaats in een 

kleine groep die het mogelijk maakt om 

1-1 begeleiding te krijgen van Cecilia

tijdens de training 

Deze cursus biedt de deelnemers de 

mogelijkheid ouders, begeleiders, en/of 

therapeuten te tonen hoe deze Building 

Block Activities te gebruiken. Je krijgt 

een licentie om al de Building Block 

Activities te onderwijzen, De licentie 

kan elke twee jaar hernieuwd worden 

door te voldoen aan de licentievoor-

waarden.  

Voorwaarden voor licentie :  

Vereisten om deze Building Block 

Activities te mogen onderwijzen   

- deze cursus volgen (8 uren)

- nog 1x de BBA volgen bij een gecer-

tificeerd instructeur

- 6 casestudies versturen naar Cecilia

(per mail en in het Engels, een

voorbeeld zal voorzien worden)

- aantonen dat je over de nodige

competenties beschikt om te werken

met kinderen/volwassenen met speci-

fieke noden en om les te geven aan

groepen met het daarvoor aangepast

taalgebruik (tijdens deze cursus dmv

presentaties)

Cecilia  Koester 

Cecilia Koester is onderwijzeres en 

werkt sinds 1979 met ‘bijzondere’ 

kinderen. Ze ontwikkelde BG170 voor 

de Educational Kinesiology Founda-

tion, www.braingym.org, en reist de 

wereld rond om anderen te begeleiden 

in het onderwijzen van deze       

levensveranderende cursus.  

Cecilia biedt nu een Instructeur 

TRAINING aan die de deelnemers een 

licentie geeft om deze             

basisbewegingen, die ze in de laatste 

15 jaren heeft ontwikkeld en gebruikt 

met zowel kinderen als volwassenen 

met specifieke noden, te onderwijzen:  

de Building Block Activities (BBA).  

Hoe inschrijven? 
Enkel een storting van het total bedrag op de rekening van BGB geldt als inschrijving 

Dank je wel om in elke communicatie, duidelijk: KOESTER BBA – NAAM – TELE-

FOONNUMMER – E- MAIL te vermelden + of je een Nederlandstalig handboek of 

een Franstalig handboek wenst.  

Opgelet ! De plaatsen zijn beperkt, de inschrijvingen worden genoteerd in volgorde 

van de overschrijvingen.  

Hoeveel? 

Voor 15 maart 2018 :  

€ 230 voor de niet-leden van BGB; € 210 voor de leden van BGB 

Na 15 maart 2018 :  

€ 250 voor de niet-leden van BGB; € 230 voor de leden van BGB 

Betalingsinformatie 

Brain Gym
®
 Belgium, vzw 

Rue de l’Escaille 4 
B – 6210 Villers-Perwin 
E-mail       braingymbelgium.info@gmail.com 
Site   www.braingymbelgium.be 

ING : 340-0253472-49 
IBAN : BE97 3400 2534 7249 
BIC : BBRUBEBB 

Waar? . 

Oude graanmarkst 48 

1000 Brussel 

(vlakbij station Brussel-Centraal) 

Recertificering voor de Brain Gym Instructeurs 

Deze cursus is recertificerend voor de Brain Gym®  instructeurs/
begeleiders (met een maximum van 8 kredietpunten, 1x per 4 jaar) 




