
Als je de weg 
kwijt bent in 
het  grote bos 
van etiketjes...
En je wil 
kinderen een 
oplossing bieden 

Stap dan op de 
Brain train

in HET 8 HUIS
dichtbij station 

Gent Dampoort
en maak kennis 

met 

ADHD

NLD
ADD

DYS...

Brain Gym®  



Brain Gym® opent 
perspectieven dankzij 
de krachtige invloed 
o p l a t e r a l i s a t i e , 
o r g a n i s a t i e ( v a n 
denken en bewegen) 
en het leren focussen 
(aandacht richten).

Brain Gym® bestaat uit 
eenvoudige oefeningen 
en repatternings

Repatternings 
zijn bewegingsreeksen die ons 
helpen om geïntegreerd te 
kunnen leren, d.w.z. met al onze
bewegingsmogelijkheden en met 
onze beide hersenhelften. 

Brain Gym®  is een krachtige 
ondersteuning voor kinderen die 
problemen hebben met:
* automatiseren
* integreren linker- en rechterhersenhelft
* lateralisatie
* werkrichting
* middellijn overkruisen
* waarnemen
* concentreren
* motorisch leren
* spanning en stress
* krampachtig bewegen en werken
* te hard hun best doen
* niet goed voelen in hun vel

Brain Gym®  

In Brain Gym 101 A 
leren we :

1.  de uitgangspunten van Brain Gym
2.  de 3 dimensies
3.  alle 26 oefeningen
4.  de lateraliteitsrepatterning en de 
PACE (oefenreeksen met een 
specifieke volgorde)

Lateraliteit en bewegen. 
Kennismaken met de oefeningen en de lateraliteitsrepatterning.

Leerkrachten :
2 zaterdagen 
26/09/09 en 03/10/09

Therapeuten :
2 vrijdagen 
25/09/09 en 02/10/09

Brain Gym 101 A Meer info :

http://
www.bewegenomte
leren.be/edu.asp
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De drie dimensies met elkaar in balans brengen

In Brain Gym B 
leren we :

1.  de drie dimensies integreren
2.  actieplannen voor individuele 
    begeleiding
3.  precisietesten voor elke dimensie
4.  de drie-dimensionele repatterning

Ook voor mensen 
die Brain Gym 101 A

vorig schooljaar 
gevolgd hebben.

Als het kind gerichte Brain 
Gym oefeningen doet kan het 
gemakkelijker informatie uit 
het visuele, auditieve en 
tactiele kanaal integreren. Het 
kind zal vlotter leren. 

Brain Gym 101 B

Optimale Brein Organisatie (OBO)

In OBO leren we :
1.  Het waarom van Brain Gym
2.  Een Breinorganisatieprofiel opmaken
3.  precisietesten voor dominantie
4.  de drie hoepel balans voor zelfvertrouwen

Deze cursus is een verdieping van de 
vorige. Onze twee hersenhelften zijn niet 
gelijk. In optimale omstandigheden werken 
de linker- en de rechter hersenhelft goed 
met mekaar samen én met het linker- en 
rechter- oog en oor en met de voeten en 
de handen. Dan komt de informatie vlot 
op de juiste plaatsen in je brein terecht.  
Bij kinderen met leermoeilijkheden  komt 
het vaak voor dat één of meerdere 
informatiekanalen zijn  uitgeschakeld.
Vaak nemen ze dan de informatie slechts 
éénzijdig op en is er geen vlotte integratie 
tussen de l inker- en de rechter 
hersenhelft.

Ook voor 
mensen die 

Brain Gym 101
vorig schooljaar 
gevolgd hebben.

Breinorganisatie profielen opmaken



Module
website
Achthuis

Benaming en niveau 
van Brain Gym International Data najaar 2009 Lesuren Doelpubliek

1 van 1 Brain Gym 101 A
niveau 1

2 zaterdagen 
26/09/09 en 03/10/09 van 09u00 tot 16u30 LK

1 van 3 Brain Gym 101 A 
niveau 1

2 vrijdagen 
25/09/09 en 02/10/09 van 09u00 tot 16u30 PRO

2 van 3 Brain Gym 101 B 
niveau 1

2 vrijdagen 
09/10/09 en 16/10/09 van 09u00 tot 16u30 PRO

3 van 3 Optimal Brain Organisation
niveau 2

2,5 zaterdagen 
14/11/09 en 21/11/09
28/11/09

van 09u00 tot 16u30
van 09u00 tot 12u30 PRO

1 van 1 Supervisie met kinderen zaterdagvoormiddag
 31 oktober 2009 van 09u30 tot 12u00 PRO

1 van 1
Introductie reflexen 
(neuro-kinesiologie)
niveau 2

1 dag
datum nog te bepalen van 09u00 tot 16u00 PRO

1 van 4 Touch for Health 1 
niveau 2

3 vrijdagen 
4, 11 en 18 december 2009 van 09u00 tot 16u30 PRO

Brain Gym Pro is een directie opeenvolging van de basiscursussen van de Educatieve 
Kinesiologie : niveau 1 en 2 in het schema van de internationale opleiding. Na deze basis kan je 
naast je andere praktijkervaring een kind individueel met Brain Gym beginnen begeleiden. Je 
bent klaar om naar niveau 3 te gaan : Edu-K in Depth. Je krijgt drie certificaten erkend door 
Brain Gym International.

Brain Gym® Pro : de opleiding op maat

LK =
leerkrachten
K3, lager LO, BLO, 
secundair,
volwassen, 
lerarenopleiding

PRO =
individuele begeleiders
zorgcoördinatoren
psychologen
orthopedagogen
logopedisten
ergotherapeuten
kinesisten
gon-begeleiders
denktrainers

http://
www.bewegenomtele
ren.be/agenda.asp
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http://www.bewegenomteleren.be/agenda.asp
http://www.bewegenomteleren.be/agenda.asp
http://www.bewegenomteleren.be/agenda.asp
http://www.bewegenomteleren.be/agenda.asp
http://www.bewegenomteleren.be/agenda.asp
http://www.bewegenomteleren.be/agenda.asp


Stuur mij een brochure op :

Contact :

www.bewegenomteleren.be
info@bewegenomteleren.be
Sonja De Poorter
Pijndersstraat 16
9000   Gent
09 234 31 50
0486 95 99 32

info@bewegenomteleren.be

mijn (email)adres is : ...
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