
Brain Gym  1.70 
 

 Brain Gym aangepast aan 

specifieke noden  

 Brussel 

Van 17 tot 20 mei 2018 
9:30 tot 17:00 

Voo 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” 

GEEN VOOROPLEIDING NODIG 

 

 

 

Gegeven in het Engels en simultaan vertaald naar het 

Frans (Nederlandse tips indien gewenst) 



Wat je leert in deze 

opleiding: 

 

 

Deze vorming verkent de Brain Gym 

aanpak en zijn aanpassing aan de 

specifieke noden van een « ander » 

publiek. - hoe de specifieke noden van 

de lerende evalueren ? - hoe Brain 

Gym toepassen om tegemoet te 

komen aan die specifieke noden ? - 

hoe de doeltreffendheid van Brain Gym 

evalueren en de aanpak aan te passen 

voor een beter resultaat?  

Deze opleiding geeft concrete tools, 

die onmiddellijk toepasbaar zijn (thuis, 

in de klas, in individuele sessie) en 

zeer efficiënt zijn voor de lerenden die 

specifieke noden hebben (autisme, 

Cerebrale parese, ADD, ADHD, alle 

soorten “dys-“en, Angelman Syndroom, 

Down Syndroom, spraakmoeilijkheden, 

hersenbeschadigingen, blindheid, doof/

slechthorendheid, de gevolgen van 

beroertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cecilia  Koester  

 

Cecilia Koester, oprichtster van 

“Movement Based Learning”, is             

internationaal bekend om haar werk met 

kinderen en volwassenen die speciale   

behoeften hebben.  

Ze heeft sinds 1979 met velen gewerkt, 

waaronder mensen die gediagnosticeerd 

waren met ernstige uitdagingen. Ze heeft 

twee boeken geschreven: I Am the Child 

(1998, 2011) en Movement based learning 

For Children of All Abilities (2006, 2011), 

en ook twee manuals getiteld: Interfacing 

Brain Gym with children who have special 

needs (2004, 2013) en Manual for Using 

and Teaching Developmental Movement; 

The Building Block Activities (2013).  

 

Cecilia heeft BG1.70 ontwikkeld voor de 

Educational Kinesiology Foundation en ze 

doceert nu anderen hoe te werken met 

deze levensveranderende cursus. 

Hoe inschrijven?  

 
Enkel een storting van de totale som op de rekening van BGB geldt als inschrijving  

Dank je wel om in elke communicatie duidelijk te vermelden: BG1.70 – NAAM – 

GSM - E-MAIL en of je een Nederlandstalig handboek of een Franstalig hand-

boek wenst.  

Opgelet ! De plaatsen zijn beperkt, de inschrijvingen zullen in volgorde van de be-

talingen genoteerd worden.  

 

Hoeveel? 

Voor 15 maart 2018:  

470€ voor de niet-leden van BGB;  420€ voor de leden van BGB  

Na 15 maart 2018:  

520€ voor de niet-leden van BGB; 470€ 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? . 

ZaalRodelle (vzw CéMOME) 

Denemarkenstraat, 15-17 in 1060 St Gillis 

(op 290 m van station Brussel-Zuid) 

Recertificering voor de Brain Gym Instructeurs  
Deze opleiding is erkend door Brain Gym International en is recertificerend 

voor de Brain Gym Instructeurs (32 kredietpunten)  


