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Thema:

 Leer-en gedragsproblemen
Voor wie?

Leerkracht, RT’er, IB’er,   
kindercoach, logopedist,  

 kinderkinesist, orthopeda- 
 goog en jeugd- en gezins- 
 professionals
Niveau:

 Post HBO
Duur:

 143 uur
(65 uur training verdeeld over

 11 lesdagen en 78 uur zelfstudie) 

Kosten:

 €3220 

Modulen opleiding:
• Visueel screener & trainer
• JaMaRa Rekenen
• DominantieMatrix
• Movement Based Learning
• Schrijfmotorische Therapie
• Ruimtelijk zicht & inzicht
• Gespecialiseerd Visueel

screener & trainer
• WoordBeeldTrainer
• LeesMatrix
Lesmateriaal:
• Map met hand-out van de

presentatie en alle test- en
oefenbladen.

• Uitgebreid pakket aan
materialen (zie de website
voor het complete overzicht).

• Licentie voor alle software
inclusief 2 leerlingaccounts
voor 3 maanden.

• Certificaten voor alle
modulen en het diploma
Psychomotorisch leer- en
gedragsspecialist.

• Leerproblemen hebben (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie).
• Gedragsproblemen hebben (bijvoorbeeld ADHD, ADD of autisme).
• Concentratieproblemen hebben. • Motorisch onhandig zijn.
• Faalangstig zijn. • Weinig zelfvertrouwen hebben.

• Waarom het essentieel is dat brein en lichaam goed samenwerken.
• Leer- en gedragsproblemen breed bekijken en onderzoeken.
• De oorzaak van een probleem aanpakken, zodat leerachterstanden worden

weggewerkt en gedragsproblemen verminderen waardoor het kind weer in
balans is en zich kan ontwikkelen.

• Met een nieuwe aanpak kinderen beter leren rekenen, lezen en spellen.

• Vaak hebben leer- en gedragsproblemen een andere oorzaak dan in eerste
instantie gedacht wordt. Zo is een slecht handschrift lang niet altijd een
motorisch probleem en duidt moeite met lezen niet per definitie op
dyslexie, maar vaak op visuele problemen. Werken met reflexen en visuele
vaardigheden geven dan mooie resultaten.

Tijdens deze opleiding leer je op een psychomotorische, bewegende 
en efficiënte manier het juiste fundament leggen voor de ontwikke-
ling van een kind. De kern van psychomotoriek is samenwerking 
tussen lijf en brein. 
De jaaropleiding laat zien hoe het brein en het lichaam met elkaar 
in verbinding gebracht kunnen worden om zo tot leren en ontwikke-
len te komen. Je leert om breed te kijken naar problemen, zodat je de 
oorzaak efficiënt kunt aanpakken. Je onderzoekt het probleem, stelt 
een praktisch handelingsplan op en voert dit uit. Via gerichte (bewe-
gings)oefeningen werk je spelenderwijs aan het versterken van de 
fundamenten voor het leren (reflexen, sensorische ontwikkeling, 
psychomotoriek, grove en fijne motoriek, visuele en auditieve vaar-

digheden en het werkgeheugen) om zo cognitieve 
en sociale vaardigheden te verbeteren.

In 9 modulen leer je alle fundamenten die nodig 
zijn voor een kind om in balans te zijn. Pas als een
kind in balans is, is het in staat om te leren. 

opleiding | ook verkrijgbaar als

Leren begint bij een goed fundament!


