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Als leer-kracht signaleer je veel. En omdat je een kind graag zo goed
mogelijk wilt ondersteunen, vraag je je af, wat dat wat jij ziet,
betekent. Je kunt denken ‘ADHD?’ ‘Dyslexie?’. En denk je ook aan
restreflexen? Oogsamenwerkingsproblemen? Onvolledige lateralisatie?
Signalen zoals:
* concentratieproblemen
* b-d verwisselingen;
* hoofd schuin houden bij het lezen
* niet graag lezen
* op één of beide benen zitten tijdens het werken
* in elkaar gezakt zitten, of onderuit
* zwakke oog-handcoördinatie
* vaak struikelen
* hoofdpijn
* in de ogen wrijven
* slechte pengreep
* moeite met schrijven
* moeite met overschrijven van bord
* automatiseringsproblemen

Een potlood waar vaak de punt van
breekt / witte knokkels / hard op
papier drukken zijn bijvoorbeeld
aanwijzingen voor de ATNR (de
Asymmetrische Tonische NekReflex).
Als die nog actief is, kan ook lezen
lastig zijn.

kunnen ook een aanwijzing zijn voor bijvoorbeeld oogissues,
restreflexen, richtingsmoeilijkheden, dyslateralisatie!

Leer nòg beter kijken
en onderscheiden wat er speelt

Als een kind niet zo snel mee komt als de rest,
is het logisch en zinvol het extra te laten
oefenen.

Tenzij er een mechanisch probleem is.

Veel leeskilometers kunnen veel opleveren.
Automatiseren wordt beter . Of de frustratie neemt toe .
Als jij niet door rijdt met een lekke band, waarom zou je een leerling dan
extra kilometers laten maken wanneer je niet weet of zijn ogen mechanisch
in orde zijn? Ziet ‘ie goed? Werken zijn ogen goed samen? Kan ‘ie met zijn
ogen de middellijn kruisten?
Dit zijn allemaal voorwaarden om goed te kunnen lezen. Net zoals er lucht
in je band moet zitten om lekker te kunnen fietsen.
Wanneer een kind niet vlot leest, kun je met hulpmiddelen zoals op deze
foto eenvoudig nagaan:
 hoe goed iemand scherpstelt
 hoe de oogvolgbeweging gaat
 hoe de oogsprongbewegingen (saccades) gaan
 hoe het perifeer zicht is
 en of de ATNR geïntegreerd is.

Jij kunt het verschil maken!
Tussen frustreren en inspireren

Houden sommige kinderen jou bezig? Vind je het
onbevredigend wanneer een kind –ondanks extra
ondersteuning- niet vooruit gaat?
Wil je kinderen graag nòg beter ondersteunen?

Zou je graag spelletjes en beweging in willen
zetten om na te gaan wat er speelt? En om daar op
in te spelen?
Dan is de Speeldokteropleiding misschien iets voor
jou.

Een Speeldokter is een specialist die breed kijkt
naar de ontwikkeling van kinderen.
 Hij/zij stimuleert en inspireert kinderen te
ontwikkelen vanuit zijn/haar kennis van:
◦ Spelen: het doelgericht inzetten van spelletjes &
bewegingsactiviteiten
◦ Leer-kracht & alertheidsregulatie
◦ Sensorische Informatieverwerking
◦ Reflexen en hun invloed op leren
◦ De drie Zones van de Naaste Ontwikkeling
◦ Five ways to wellbeing

Als Speeldokter start je:
• wanneer je zelf iets signaleert
• wanneer iemand een ontwikkelwens heeft.
Je doktert uit wat er speelt. En hoe je daar op
in kunt spelen. Lekker puzzelen en bouwen.
Tot je iemand door kunt verwijzen naar een
specialist (bijv. fysio-/ergotherapeut, oogarts,
functioneel optometrist, SI-therapeut). Of
hem/haar zelf afdoende in zijn ontwikkeling
hebt ondersteund, gestimuleerd en
geïnspireerd.

De Speeldokter gaat uit van deze
ontwikkelingspion.
Wil een kind goed functioneren,
en op school lekker kunnen leren,
moet ‘ie heel wat bouwstenen
tot zijn beschikking hebben.
Welke zijn dat?
Hoe hangen die samen?
En hoe ontwikkelt iemand die?
En hoe kun jij dat stimuleren?

Deze pion geeft een beeld van de
werkwijze van de Speeldokter.

Spelletjes en bewegingen zet ‘ie
diagnostisch en mediërend in.






Module 1. Spel als diagnostisch- en
interventie-instrument.
Module 2. De Kunst van het Kijken
Module 3: Spel als ontwikkelbron op school

Wanneer het zinvol is iets uit een andere module te
behandelen, speel ik graag op die behoefte in.

In deze module leer je hoe je kortdurende
spelletjes doelgericht in kunt zetten:
om informatie te krijgen over het functioneren van een kind
 om de (verdere) ontwikkeling van vaardigheden te
ondersteunen en te stimuleren.
Je leert anders naar spelletjes te kijken. En je leert t.a.v.
spelletjes vragen te beantwoorden als: Waar krijg je zicht op?


Welke vaardigheden activeer je met dit spel? Wat doe je met de info die
het spelen geeft? Hoe speel je daar op in? (1. Wat koppel je terug en
hoe? 2. Hoe zet je het in? (Hoe kun je de geactiveerde hulpbronnen
benutten?) En 3. Wat kies je voor vervolgactiviteit/spel?)

In module 1 kijk je vooral naar sociaal-emotionele en
leeraspecten. Motorische aspecten waar je tijdens het spelen
zicht op kunt krijgen, komen in module 2 ‘de kunst van het
kijken’ aan de orde.

In deze module leer je, vooral aan de hand van filmpjes en door
zelf te ervaren:
• De basis van onze bewegingsontwikkeling
• Wat is Sensorische Informatieverwerking?
• Welke alertheidsniveaus kun je onderscheiden? En wat is
alertheidsregulatie?
• Hoe test je de MORO-reflex, de ATNR, de STNR en de TLR? En
hoe beïnvloeden restreflexen iemands (leer)ontwikkeling?
Deze module is ontwikkeld in samenspel met Cleem de Jong.
Cleem is gefascineerd door SI (Sensorische Informatieverwerking).
Zij kijkt als geen ander naar de manier waarop kinderen
Sensorische Informatie verwerken en hoe dat hun ontwikkeling
beïnvloedt. Door zoals zij te kijken naar videobeelden (*ook je
eigen opnames*), ga je steeds meer zien. Zo vind je nòg meer
aanknopingspunten om op in te spelen. En kun je kinderen nòg
gerichter in hun ontwikkeling ondersteunen en stimuleren.

In deze module leer je hoe je op een speelse manier kinderen in hun
ontwikkeling op school kunt stimuleren. Onderwerpen in deze module zijn:
 Hoe zet je een Spelcarrousel op?
 Hoe speel je Time Freeze?
 Wat kun je met Wacky’s?
 Commando BreinBouwers
 Hoe verbeter je iemands ‘leesconditie’?
 Hoe zet je tovertrucs in?
 Hoe boor jij je eigen creativiteit aan?
Deze module is ontwikkeld in samenspel met Brenda de Vliegher. “Hoe kan ik
hier op inspelen?” is de vraag die Brenda de Vliegher zichzelf stelt, wanneer zij
merkt dat kinderen op school iets lastig vinden. Of saai. Met die vraag boort zij
haar creativiteit aan. Zo bedacht zij Time Freeze om kinderen te helpen bij
(digitaal) klokkijken. En ontwikkelde zij de Spelcarrousel om in een korte tijd
(15 minuten lestijd) op een kind-eigen manier aan sociale vaardigheden te
werken. De Spelcarrousel had enorm veel gunstige effecten op de ontwikkeling
van zowel individuele leerlingen als de groep. Verhoudingen en relaties binnen
de groep veranderden en zowel de groep als individuele leerlingen gingen
anders, en bovenal beter, functioneren.

Kinderen die dachten van elkaar te weten wie waar goed in is, merkten dat het
tijdens het spelen opeens op andere vaardigheden en kwaliteiten aankwam,
waardoor alles open kwam te liggen. Zij werden verrast door eigen krachten en
ervaarden tegenstand uit onverwachte hoek. Leerlingen beleefden plezier en
hadden succes met kinderen waar ze uit zichzelf niet zo snel mee zouden
spelen of met wie ze juist vaak ruzie maakten.

In samenspel ontwikkelden Brenda en Henriette
‘Commando BreinBouwers’ en www.verzwaringsknuffel.nl.
Ook werkten ze samen om kinderen bij wie lezen niet
op gang kwam verder te helpen. Die ervaringen delen
ze in deze module.
In deze module word je geïnspireerd zelf te bedenken
hoe je kinderen en hun leerkrachten kunt stimuleren.

De opleiding bestaat uit:
 10 praktische inspiratie-bijeenkomsten
 uitwerken van een casus (tijdens de opleiding)
 Literatuurstudie (je leest 3 boeken een geeft via een formulier aan wat je uit die

boeken hebt gehaald. (Klik hier om het Formulier literatuurstudie opleiding Speeldokter
te bekijken.)

Theorie wordt via het zandlopermodel aangeboden: n.a.v. casussen worden
theoretische achtergronden gegeven + theorie wordt gegeven waaraan
praktijkvoorbeelden gekoppeld worden.

Afronding: om je opleiding af te ronden lever je:
 Tijdens je opleiding de uitwerkingen van de opdrachten in.
 De vragenformulieren in van de boeken die je bestudeert tijdens
de opleiding (tijdens of na afloop van de opleiding).
 2 uitgewerkte casussen in, waaruit blijkt dat je bij het begeleiden
van kinderen als Speeldokter kunt denken en handelen (na afloop van
de opleiding)









Data woensdagtraject: Woensdag 13 september, 4 & 25
oktober, 8 & 29 november 2017 en 10 & 24 januari 2018 ,
7 februari, 7 maart en 4 april 2018.
15.00 – 21.00
Data zaterdagtraject: 9 & 23 september, 7 & 28 oktober,
11 & 25 november 2017, 13 januari 2018, 3 februari, 3
maart en 7 april 2018
9.30 – 16.00
Prijs: € 1400,00 incl. koffie, thee & reader + huur spellen
Overige kosten: U zult waarschijnlijk voor +/- €150 aan
spellen, boeken en overige materialen willen aanschaffen.
Plaats: Veldhoven
In Samenspel staat geregistreerd bij het CRKBO. Dat betekent dat deze opleiding
een wettelijk erkende beroepsopleiding is, en daarmee is vrijgesteld van BTW.

Wat je met plezier leert, blijft je beter bij!
Ieder kind heeft recht om zich plezierig te
ontwikkelen. En om met plezier naar school te
gaan.
Iedere leer- en ontwikkelkracht ook!
Een Speeldokter houdt de vinger aan de pols.
En stimuleert ontwikkelen met plezier!

“De speeldoktersopleiding is iedere keer weer een feestje.
Een dag waarop je zelf gaat spelen en veel praat over
kinderen.
Theorie, spelen, bewegen en ervaringen uitwisselen
wisselen elkaar af waardoor je vol energie en inspiratie
thuis komt. Je kunt het in de praktijk meteen toepassen.
Een opleiding gegeven door een bevlogen vrouw met veel
kennis en ervaring die zowel cursisten als de kennis en de
praktijk met elkaar weet te verbinden.
Dit wil je niet missen!” Petra van Gils leerkracht groep 1,2

Natuurlijk wil je zoveel mogelijk uit de
trainingsdagen halen. Je pikt meer op wanneer je de
volgende boeken leest:
 Wiebelen en friemelen in de klas
 Stap voor stap
 Dyslexie en touwtjespringen
 De Corpus Callosum Methode
 Ik zie het anders

Naast de trainingsdagen, zul je gemiddeld per
bijeenkomst +/- 4 uur bezig zijn met de links en
opdrachten uit de reader.
 Hoeveel tijd je aan je literatuurstudie besteedt, hangt af
van jouw lees- en verwerkingssnelheid. Waarschijnlijk
spreken de boeken je zo aan, dat je een deel ervan
verslindt, en een deel als naslagwerk raadpleegt. Klik op
Formulier literatuurstudie opleiding Speeldokter om te
zien wat je moet rapporteren.
Na afloop van je opleiding werk je twee begeleidingstrajecten uit waaruit blijkt dat je kinderen als Speeldokter
kunt begeleiden in hun ontwikkeling.


Wanneer je alle opdrachten hebt volbracht,
word je beëdigd als Speeldokter.
Vanaf dat moment mag je je officieel zo
noemen en mag je gebruik maken van het
officiële speeldokterlogo.

Word je hier enthousiast van?
Of nieuwsgierig?
Stuur een mailtje via de contactpagina op
www.insamenspel.nl en meld je daarmee aan
voor de opleiding tot Speeldokter.
Na je aanmelding ontvang je een
aanmeldformulier.
Heb je nog vragen voor je je aan wilt melden?
Bel me dan gerust: 06-13406516

Je kunt al beginnen met lezen, als je wilt.
Deze boeken zijn zo leuk om te lezen, dat je er
plezier aan beleeft, ook al is het ‘een must’.
Voor les 4 lees je:
 ‘Stap voor stap’ hoofdstuk 1-5.
 ‘Wiebelen en friemelen in de klas’ hfdstk 1-3.
Voor les 7 lees je:
 Ik zie het anders: alles wat jou aanspreekt.
 Dyslexie en touwtjespringen hfdst. 1-6











Wil je met motorische oefeningen aan de slag?
Dan beveel ik van harte het boek over de Corpus
Callosummethode! Je kunt er direct mee aan de slag.
Wij ontwikkelen ons door een geweldig, voortdurend samenspel van
onze hersenen, zenuwen, zintuigen en spieren.
Functioneren we op een gebied niet goed (cognitief, motorisch,
emotioneel en/of sociaal-emotioneel), dan kun je daar met de Corpus
Callosum Methode op inspelen. Door deze methode verbeter je de
samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft, tussen zintuigen
en hersenen, tussen lijf en gevoel.
De Corpus Callosum Methode bestaat uit motorische oefeningen die je
eenvoudig (thuis) kunt doen. De oefeningen zijn gerelateerd aan de
natuurlijke motorische ontwikkeling. Ze staan bijzonder duidelijk
beschreven in het boek van de ontwikkelaar Cora Hulsman-Krul:
www.corpuscallosummethode.com/boekenpreview
Gebruik dit boek om aan de basis te werken.

“In mijn vak logopedie gebruikte ik vooral veel praktische
oefeningen en werkbladen. Een spel was meestal een
woordenschatspel of een soort memory.
Van jou heb ik geleerd, dat door een heel andere manier van
spelen met ander soort spellen de motivatie en het enthousiasme
van de leerlingen nog groter wordt. Het maakt me een leukere juf
voor de kinderen. En tegelijkertijd ben ik ook een betere juf
geworden. Dit doordat ik veel breder naar kinderen kan kijken,
door subtiel oefeningen toe te voegen "oude" problemen kan
verhelpen, beter kan diagnosticeren en (be-)handelen. Je hebt me
veel inzichten gegeven in waar het mis kan zijn gegaan in de
vroegtijdige ontwikkelingen en hoe ik daarop kan inspelen. Verder
ben ik er nog creatiever door geworden; het maken van de
verzwaringskussens en friemeldingen, maar ook het flexibeler
omgaan met materialen in een behandeling.
Je hebt mijn jaar gekleurd met je fijne lessen, die ik voor mezelf
kan benoemen als mijn quality time.” Irma, logopediste SBO

“Ik ervaar de opleiding tot Speeldokter als erg praktijk gericht. Ik leer
dingen waarvan ik vind: Waarom wist ik dit niet? Waarom zit deze
informatie niet in de opleiding? Dit moet elke leerkracht gewoon weten!!
De combinatie van Spel en Bewegen vind ik helemaal geweldig. Je kunt
kinderen door hele simpele hulpmiddelen daadwerkelijk helpen.
Hoe belangrijk bewegen is wist ik al wel. Nu leer ik nog beter waarom dat
zo is. En wat ik daar aan kan doen in de klas. Waar ik op moet letten. Hoe
ik moet kijken naar een kind om dit ook echt te zien.
Je kunt allerhande RT bieden. Als het in de basis niet goed is zul je daar
naar terug moeten gaan en daar aan moeten werken.
Elke dag is een feestje en kijk ik naar uit.
Wat we leren kan ik meteen de week erop al in de praktijk gebruiken. Daar
houd ik van. Niet alleen maar theorieën, maar de theorie in de praktijk
gebracht. Hoe ziet dat er dan uit in de praktijk. Gericht leren observeren.
En wat zet je daarvoor in? Waarvoor, met welk doel?” Marian Bongers,
leerkracht groep 6

“Het is heel verhelderend om te weten dat de
fysieke basis invloed heeft op de motorische
ontwikkeling en de gedragingen van een persoon.
Om met die kennis en vaak eenvoudig
speelmateriaal een kind te kunnen helpen en
resultaten te boeken is geweldig.
Tijdens de opleiding zijn we zelf veel aan het
ervaren, spelen en elkaars casussen bespreken, dit
maakt dat je heel snel de kennis eigen maakt.
Eigenlijk zou deze opleiding onderdeel uit mogen
maken van elke pedagogische opleiding, alleen al
om te begrijpen waarom sommige kinderen het
lastig vinden om stil te zitten of “hangen” aan
tafel.” Marijke, kindercoach

“De Speeldokteropleiding heeft mijn speelveld
verder vergoot door een voor mij nieuw gebied
van Sensorische Integratie te combineren met
spel en motorische ontwikkeling. Met
voldoende theorie en aansprekende
voorbeelden, kun je er direct iets mee in ieder
werkveld waar groei en leren belangrijk zijn.”
Marjolijn, psycholoog

“Jouw manier van trainen; de openheid die ik bij
jou ervaar en hoe jij je nieuwsgierigheid en je
motivatie met de cursisten deelt was voor mij één
grote uitnodiging en aanmoediging!

Heb tijdens deze praktische opleiding heel veel
nieuwe inzichten gekregen waardoor ik mijn werk
als leerkracht nog meer kan finetunen. Voor al de
kracht en mogelijkheden van het
spelen van spelletjes heeft mij heel
erg geïnspireerd.” Lienda, leerkracht groep 1,2 en
onderbouwcoördinator

“Ik leer vanuit een andere invalshoek nog beter
naar kinderen te kijken en krijg heel veel
handvatten om daar waar nodig op een leuke,
spelende, praktische manier iets mee te doen.
Zowel de kinderen als ik worden hier heel blij
van! Ik ga iedere lesdag vol energie weer naar
huis.” Esther, leerkracht groep 3

Wanneer je deze dia bereikt hebt, ben je tot het
eind geboeid. Als iets jou zo boeit, laat het je
niet meer los .
Ik ben benieuwd wanneer we elkaar zien.
Hartelijke groet,
Henriette

