
 
 

 

Training BrainGym®170 for 
Special Needs 

                              met Cecilia Koester M.Ed 

Voor ouders, verzorgers, docenten, coaches, begeleiders en therapeuten van kinderen en volwassenen 

met ontwikkelingsuitdagingen! 
 

4 dagen van en met Cecilia Koester, een internationaal erkende 

ervaringsdeskundige in het werken met kinderen (en volwassenen) met 

uitdagingen!  
 

 

Deze vierdaagse (32 uur) training  biedt een verdiepende cursus om Brain Gym® 

effectief te gebruiken bij kinderen en volwassenen met diverse uitdagingen.  

Naast 26 BrainGym oefeningen (met de aanpassingen) en het kennis maken met diverse BrainGym 

balansen worden er 7 “Bouwsteen” activiteiten geleerd om de integratie van het zenuwstelsel te 

ondersteunen.  Tools die aangereikt worden zullen onmiddellijk thuis, op school of binnen een 

therapeutische setting toepasbaar zijn. Ze zijn efficiënt te gebruiken voor het werken met KINDEREN 

EN VOLWASSENEN MET AUTISME, CEREBRALE PARESE,  ADD EN ADHD, ALLE SOORTEN “DYS”-EN, 

ANGELMAN SYNDROOM, DOWN SYNDROOM, SPRAAK MOEILIJKHEDEN, HERSENBESCHADIGINGEN, 

BLINDHEID, DOOF/SLECHTHORENDHEID, DE GEVOLGEN VAN 

BEROERTES/EPILEPSIE. 

 

Vooropleiding: Niet noodzakelijk. Voertaal: Engels(indien nodig zal er getolkt 
worden) 

 

 

Aan bod zullen komen: 

• De 26 Brain Gym® bewegingen en aanpassingen voor een speciale doelgroep. 

• 7 Bouwsteen Activiteiten, die de integratie van het zenuwstelsel ondersteunen. 

• Een 5-Stappen balans met targets en doelen voor leren en presteren. 

• Dennison Lateraliteits Re-patterning voor gehele brein-lichaam integratie 

• Het observeren van twee demonstratiesessies met kinderen/jongeren met specifieke 
uitdagingen.  

       • De grondbeginselen van Edu-K 

       • Beweging en spelactiviteiten met groepen 

 

Je kunt meer info vinden over de BrainGym®170 en Cecilia Koester via de 
volgende link:  website Movement Based Learing Nederland en België; 
www.movementbasedlearning.nl 

 

 

Locatie: Friesland, exacte locatie volgt nog 

Datum: Nog niet bekend. Winter 2018 of voorjaar/begin zomer 2019 

Kosten vierdaagse: €570,- (incl. cursus manual BG170 ,koffie, thee en 21% btw) 

Herhalers  60 % van de prijs excl. manual: € 342,-(incl. 21% btw ). 

Interesse mail naar: Gaby Lawant, begalot@gmail.com 

 

 
Deze training is één van de voorwaarden om de workshop Movement Based Learning te doceren. 
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