
 
 
 
 

 

Informatie BrainGym®170 for Special Needs 

& Teacher Training Movement Based 

Learning 10-14  Mei 2018 

met Cecilia Koester M.Ed 
 
 

 

Voor ouders, verzorgers, docenten, 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 
 

 

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 

       • Bewegingsmogelijkheden op muziek en spelactiviteiten met groepen 

Studenten zullen de cursus verlaten met nieuwe vaardigheden om het leren en prestaties te 

optimaliseren op alle gebieden in het leven. Ze zullen de tools meteen thuis, op scholen en in 

therapeutische settings kunnen toepassen. 

 

Je kunt meer info vinden over de BrainGym®170 en Cecilia Koester via de volgende link:  Brain 

Gym®170(NL) en de website www.movementbasedlearning.nl 
 

 

Locatie: Rotterdam of omgeving, Holland 

Datum: 10 t/m 13 mei 2017, 9.00-17.00 

Inschrijven: Via sponsor Maria Louise Booisma op de website van Joy of Life, inschrijvingen trainingen.   

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

doceren! Voor de voorwaarden, lees de flyer Teachers Training MBL.

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

Herhalers betalen 75 % van de prijs excl. manual: € 427,50 (incl. 21% btw, koffie/thee).  

http://www.movementbasedlearning.nl/brain-gym-170-voor-special-needs/
http://www.movementbasedlearning.nl/brain-gym-170-voor-special-needs/


 

Teacherstraining Movement Based Learning 
 

 
 

Voor het geven van een 1-daagse workshop 

Movement Based Learning 
 

 
 

Gegeven door: Cecilia Koester, M.Ed 
14 mei 2018, omgeving Rotterdam 

 

 

Let op! Vooropleiding BG®170 for Special Needs is een voorwaarde voor 
deze training 

 

 

This training provides 
 

     Small class sizes that offer 1-1 attention from Cece during the training. 

 This course offers the participant a career opportunity so that you can teach 

other parents, caregivers, teachers and/or therapists how to use the 

developmental  Building Block Activities. 

 By taking this course you can be licensed to teach all of the developmental 

Building Block Activities that Cece has developed and used over the past 15 

years in her work with children/adults  who have been diagnosed with 

learning and/or physical challenges. 

 A license is renewable every two years by fulfilling the re-licensing 

requirements. 
 

Training/teaching Requirements: 

 Attendance at Brain Gym
®170  

for Special Needs, a four day course offered internationally and 

throughout the USA. 

     Attendance at an 8-hour teacher training taught by Cece. 
     Attendance at an 8-hour workshop Movement Based Learning taught by a licenced MBL trainer. 

     6 Case Studies that include the use of the developmental Building Block Activities (5 + 1 ind). 

     Extensive knowledge of suggested reading list. 

     Demonstration of skills to work with children/adults who have special needs. 

     Demonstration of language skills to express content of movement-based learning. 

     Demonstration of skills to teach to larger groups. 

     Sample case studies provided from the Dutch sponsor Maria Louise Booisma. 

 
For this teacherstraining there’s a maximum of 18 students! 

 
Location:  Area Rotterdam 

Date:    14 mei 2017, 9.00-17.30 

Cost:    €315,- (Incl. 21 % tax). Incl. Dutch MBL manual. Movement Based Learning for Children 
of All Abilities by Cecilia Koester can also be used as manual and can be purchased at: 
joyoflife.nu. 

 

Inschrijven via de website van Joy of Life: inschrijvingen-trainingen. (www.joyoflife.nu) 

http://www.movementbasedlearning.com/
http://www.joyoflife.nu/

