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Leer

Wat er speelt.

En hoe jij daar op in kunt spelen.



Ga anders kijken 

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    * hoofdpijn

* zwakke oog-handcoördinatie              * vaak struikelen  

* in de ogen wrijven                                     * slechte pengreep

* moeite met schrijven * veel overschrijffouten

* automatiseringsproblemen

kunnen een aanwijzing zijn voor ADHD, dyslexie, 

maar ook voor restreflexen/onvolledige lateralisatie/ 

oogsamenwerkingsproblemen...



Ga anders kijken 

Naar emoties. Bijvoorbeeld ongecontroleerde 

boosheid: achterhaal wat er onder ligt, 

en geef een kind structurele handvatten



Dokter eenvoudig uit 
wat er speelt

Met spel en eenvoudige materialen.

Zoals dit bijvoorbeeld:



Leest een kind niet vlot?

Met hulpmiddelen zoals op deze foto, 

kun je eenvoudig nagaan hoe:

* goed iemand scherpstelt

* hoe de oogvolgbeweging,

* de oogsprongbewegingen (saccades) en

* het perifeer zicht is

En of de ATNR geïntegreerd is.



Verdiep je in restreflexen

Mororeflex ATNR

STNR TLR



En wat die betekenen

Voor leren op school



Verdiep je in SI
Sensorische Informatieverwerking

Hoe hangen alertheid en leer-kracht

samen?

Hoe verwerken we informatie?

Hoe helpen verzwaringsknuffels je te 

concentreren?



Leer uitdokteren wat er speelt

Door: 

❖ Spel te gebruiken als diagnostisch 

instrument

❖ Bewegingstesten (reflextesten)

❖ Zuiver te observeren

❖ “Housen”: als Dokter House opties 

bedenken, afwegingen maken en 

onderzoeken

❖ Gezamenlijke gedachtewisselingen



En leer daar op in te spelen
met spel en bewegen



We duiken in:

❖ Reflexen en hun invloed op leren

❖ Alertheid en leer-kracht reguleren

❖ Sensorische Informatieverwerking

❖ Kijken ≠ zien: hoe hersenen en 

ogen (soms niet) samenwerken

❖ Reflexintegratie

❖ Spelen: doelgericht inzetten van 

spelletjes & bewegingsactiviteiten

❖ En….



… de meest praktische 
NLP-technieken

❖ Wisselen tussen waarnemingsposities                  

❖ De Circle of Excellence (Supercirkel)

❖ De Kan-Altijd-Techniek (voor het 

achterhalen van de positieve intentie van 

gedrag)



Cursisten over deze cursus:

Door hele simpele 
hulpmiddelen kun je 

kinderen 
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.

Theorie, spelen, bewegen 
en ervaringen uitwisselen 

wisselen elkaar af 
waardoor je vol energie 
en inspiratie thuis komt.

Ik leer vanuit een 
andere invalshoek 

nóg beter naar 
kinderen te kijken



Laat je inspireren door

Drs. Henriette Mol
Orthopedagoog

Speeldokter
Trainer sinds 1990



en door uitnodigende opdrachtenkaarten

Die richting geven



en ruimte



Doe nu mee
voor €1400

3 plaatsen

Zolang 1,5 m afstand 

bewaren nog zinvol is, zijn 

er 3 plaatsen. 



Data woensdagen

Woensdagen van 14.00 – 20.30

Data worden binnenkort gepland



Data zaterdagen

Zaterdagen van 9.30 – 16.00

Data worden binnenkort gepland



Meld je aan

via de contactpagina op

www.insamenspel.nl

www.insamenspel.nl/contact
Of mail henriette@insamenspel.nl

Wil je van gedachten wisselen, heb je vragen? Bel 

dan gerust: 06-45744439

http://www.insamenspel.nl/
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Leuk!

Praktisch!

Héél zinvol!

En met diepgang!




