
 
 

UITNODIGING 
 

NEDERLANDSE VERENIGING 
PSYCHOMOTORISCH KINDERTHERAPEUTEN 

 
Het bestuur heeft het genoegen de leden van de NVPMKT uit te nodigen voor de 

Algemene Ledenvergadering 
 

Zaterdag 11 maart 2017 
 in het Stedelijk Gymnasium in Utrecht 

 
Agenda 
Na een kort formeel gedeelte zal de vergadering in het teken staan van uitwisseling; waar staan we 
binnen het werkveld van de vaktherapie, gemeentelijke vergoedingen en leden toestroom. 
Er is gelegenheid om kennis te maken met de nieuwe voorzitter van de NVPMKT Dineke Hofmeijer en 
er wordt verslag gedaan van de reis naar Canada afgelopen zomer, waar Wilma Brands en Anjolan 
Eisenga het 2nd International Neurosequential symposium (8-10 juni) in Banff hebben bijgewoond. 
 
Tijdens het middagprogramma zal Theo de Groot, docent van de opleiding, de workshop Beter 
spelen en bewegen met kleuters voor therapeuten geven. De bijgaande informatie geeft alvast een 
korte indruk van de workshop. 
 
Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 
 
09.00 uur - 09.30 uur   Ontvangst met koffie/thee 
09.30 uur - 12.00 uur   Algemene Ledenvergadering 
12.00 uur - 13.00 uur   Lunch 
13.00 uur - 16.15 uur   Middagworkshop 
16.15 uur - 17.00 uur   Borrel 
 
Kosten: 
Het bijwonen van de ALV en lunch bedragen 15 euro.  
De kosten voor deelname aan de hele dag bedragen 50 euro.  
 
Accreditatie: 
Er zijn 4 studiepunten te verkrijgen wanneer de hele dag wordt bijgewoond. 
 
Locatiegevens: 
Stedelijk Gymnasium Utrecht, Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582 VA Utrecht 
Voor meer informatie zie de website: www.usgym.nl. 
 
Aanmelding: 
Graag voor 1 maart 2017 aanmelden via de website van de FVB (https://fvb.vaktherapie.nl/) via de agenda, 
zoek je het evenement op. Ben je lid, log dan eerst in! 
Geef aan bij welke onderdelen je aanwezig wilt zijn: bij de ALV en lunch of de hele dag (ALV, lunch, en 
workshop).  Een factuur ontvang je later per e-mail. 
 
Wij kijken uit naar jullie komst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van de NVPMKT 

http://www.usgym.nl/
https://fvb.vaktherapie.nl/


 
 
 
Workshop Beter spelen en bewegen met kleuters voor therapeuten 
 
Iets voor u? 
 

• U werkt als professional met het jonge kind; 
• U wilt meer inzicht in vele aspecten die een rol spelen bij het op een verantwoorde en 

kwalitatieve manier vorm en inhoud geven aan bewegingsactiviteiten met kleuters; 
• U wilt praktische handvatten om in de eigen therapeutische situatie direct mee aan de slag te 

gaan.  
 
 
Beter bewegen en spelen met kleuters   
Steeds meer professionals die werken met het jonge kind – zowel binnen als buiten een 
therapiesetting - geven aan behoefte te hebben aan praktische handvatten en 
toepassingsmogelijkheden om bewegingsactiviteiten aan het jonge kind verantwoord en deskundig 
vorm en inhoud te geven.   
 
Deze workshop biedt praktische handvatten voor het geven van veilige, belevingsvolle en 
betekenisvolle bewegingsactiviteiten met kleuters. Naast de noodzakelijke basiskennis wordt een 
scala aan ideeën en spelsuggesties aangeboden die direct toepasbaar zijn binnen de eigen therapie; 
zowel individueel als in kleine groepjes.  
 
De inhoud van de workshop is gebaseerd op het boek 'Beter spelen en bewegen met kleuters’. 
www.beterspelenenbewegenmetkleuters.nl 
 
Het is een praktische en interactieve workshop voor handelingsgerichte professionals die het jonge 
kind meer willen bieden op het gebied van bewegen en bewegingsactiviteiten.  
 
Inhoud: 
De volgende onderwerpen komen aan bod: 

• Gevarieerde speel- en beweegactiviteiten;  
• Speelkriebels;  
• De SLOV met een therapeutisch antwoord; 
• Het PA-model; 
• De rationale; 
• De motorische leercirkel; 
• Leeft’t, loopt’t, lukt’t’ en laat’t, loont’t  en ‘leert’t. 
• Het 3E-model 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.beterspelenenbewegenmetkleuters.nl/

