
Inschrijven:

Stuur bijgaand inschrijvingsformulier naar:

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken,
Project Leerbevordering & Inclusie,
Goeverneur Kinsbergencentrum
Doornstraat 331, 2610 Wilrijk
E-mail jo.lebeer@uantwerpen.be
Of schrijf je online in via
www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/handicapstudies/na
vorming/post-academische-vorming/opleiding-feuerstein/

Inschrijvingen introductiemodule: voor 15/11/2019

N E T W E R K L E E R - E N I N C L U S I E B E V O R D E R I N G

Een zuil- en grensoverschrijdend samenwerkingsinitiatief van:

SPILL VZW, sleutels tot participatie en
inclusief leren en leven

AP (ARTESIS-PLANTIJNHOGESCHOOL) Departement
“Gezondheid & Welzijn

Universiteit Antwerpen, Project INCENA
(Inclusion & Enablement) Leer- &
Inclusiebevordering

De opleiding verloopt in samenwerking
met OTL (Open Therapeuticum Leuven),
centrum voor N.A.H. begeleiding

Inschrijvingsvoorwaarden

Uw inschrijving wordt genoteerd in volgorde van inschrijving en
betaling. Alleen schriftelijke inschrijvingen of per E-mail worden
aanvaard. U krijgt een bevestiging. Ondertekenen van het
inschrijvingsformulier impliceert een contract van betaling.
Annulatie kan tot 14 dagen vóór het begin van de cursus mits
betaling van 10% administratiekosten. Bij latere annulering
blijft het volledige bedrag staan. Wanneer een cursus niet kan
doorgaan wordt u 2 weken op voorhand hiervan in kennis
gesteld. U wordt dan terugbetaald.
Rekeningnummer IBAN BE73 9799 4024 5960
Begunstigde: Spill vzw, Dijlestraat 52, 2060 Antwerpen
Vermelding: ivPopleiding module intro

Voor de introductiecursus is een gedeeltelijke vrijstelling
mogelijk, mits u kan aantonen dat de onderdelen elders op
kwalitatief voldoende wijze werden gevolgd.

Certificaten

U ontvangt na elke module een nascholingscertificaat van de
UAntwerpen bij minimum 80% aanwezigheid. Na IVP niveau I, II
en III ontvangt u telkens ook een certificaat van het Feuerstein
Institute in Jerusalem. Met een certificaat kunt u de
instrumenten bestellen en in de praktijk aan de slag. U kunt pas
erkend IVP-mediator worden (bevoegd om zelfstandig met
cliënten te werken en de naam “Feuerstein” te gebruiken), na
90 u begeleide praktijkervaring (module 5) en goedkeuring van
uw portfolio door ICELP. Om collega’s te trainen heb je een
trainersopleiding en dito-diploma nodig. Dat kan alleen na
minimum 2 jaar praktijkervaring met alle instrumenten en door
de internationale zomerschool in het Engels te volgen

Inlichtingen

Vzw SPILL Sleutels tot Participatie en Inclusief Leren en Leren
E-mail jo.lebeer@uantwerpen.be

www.spill.uantwerpen.be

info over Feuerstein methode: www.icelp.info

Sleutels tot Participatie
& Inclusie in Leren &

Leven

Project Leer- en
Inclusiebevordering

Opleiding

Structurele Cognitieve
Modificeerbaarheid

Gemedieerde Leerervaring &
Instrumenteel

Verrijkingsprogramma van
Feuerstein

Academiejaar 2019-20

Een
minuutje…
ik denk na



"Een minuutje, ik denk na"

Waarom een cognitief trainingsprogramma?

Vele kinderen en volwassenen hebben moeite met aandacht
vasthouden, zoekgedrag, plannen, systematisch werken,…
Basisvoorwaarden voor leren - cognitieve, executieve, sociaal-
emotionele functies - werden onvoldoende ontwikkeld. Je hebt
deze nodig om wat dan ook te leren. Volgens de Israëlische
psycholoog Reuven Feuerstein (1921-2014) hebben ze een
tekort aan gemedieerde leerervaring. Het Instrumenteel
Verrijkings-programma (IVP) is een systematisch programma
dat een grondige verandering beoogt in de cognitieve
structuren– door te werken aan de opbouw van meer
gemedieerde leerervaringen.

Wat leer je ermee?

Als leerkracht, therapeut of opleider leer je:
Anders kijken naar lerenden; het potentieel zien i.p.v. alleen
maar “zwakten” en defecten
Beter mediëren : een leerbevorderende leerstijl ontwikkelen
Basisbouwstenen van leren en leerprocessen bevorderen
Beter differentiëren naar individuele behoeften
Minder leerlingen uitsluiten

Voor wie?
Leerkrachten van het gewoon of buitengewoon onderwijs
Revalidatie-therapeuten (kinesitherapeuten, logopedisten,

ergotherapeuten)
(Neuro-)psychologen
Artsen jeugdgezondheidszorg, revalidatie,

(kinder)psychiaters…
Educatieve medewerkers

ouders van kinderen/volwassenen met ontwikkelings- en/of
leerstoornissen of N.A.H kunnen de introductie cursus volgen

Wetenschappelijke onderbouwing
Tientallen studies toonden het effect aan van het mediërend
leren en Instrumenteel Verrijkingsprogramma bij een
gevarieerd doelpubliek

Lesgeversteam
Jo Lebeer , Dany de Vooght , Ann Neetens

Werkwijze
Interactieve groepssessies. De cursist doorloopt zelf het hele
programma onder leiding van de lesgevers. Er zijn ook enkele
groeps- en individuele huiswerktaken.

Opbouw van de opleiding

Module Introductie
Theorie van structurele cognitieve modificeerbaarheid en gemedieerde
leerervaring; cognitieve functies als bouwstenen van denken;
kennismaking met 3 toepassingssystemen IVP, LPAD en modificerende
leeromgevingen;, de “cognitieve kaart” als instrument van differentiëren;
IVP als didactisch instrument; een “leren leren” les.

Data & Plaats: Woe 27/11 & 13/12/2019; 15/1, 14/2, 11/3/ 2020
14:00-17:30 in Open Therapeuticum Leuven (OTL), Schoolstraat, Herent
Vrij & Zat 1-2/5/2020 vrij 14:00 -18:00 (zat 09:00-17:00) in Pervijze

Prijs: 400 € (overnachting en avondmaaltijd Pervijze niet inbegrepen)

IVP Standaard IVP-basic

Leeftijd ≥8jaar tot volwassenen ≥4jaar

Niveau I -standaard IVP basic 1e niv.

Voorwaarde: min. module intro Voorwaarde: min. module intro

instrumenten: Organisatie van
Stippen; Oriëntatie in de Ruimte I;
Vergelijken, Analytisch Waarnemen,
Mediërend lesgeven.
Lesvoorbereidingen leren maken
(met IVP & vaklessen);Differentiëren
praktijkbegeleiding

Organisatie van Stippen-basic,
Oriëntatie in de Ruimte-Basic; Van
Eenheid tot Groep; Emoties
herkennen; Van Empathie tot
Actie; Vergelijk & Ontdek het
absurde A; Trichannel ;
lesvoorbereidingen & praktijkles

Data: eerste week juli 2020 indien
minimum 12 deelnemers

Data: in de loop van 2020-21

Niveau II - standaard IVP basic 2e niv.

IVP Instrumenten Classificeren,
Illustraties Tijdsrelaties,
Familierelaties, Instructies,
Lesanalyse en
voorbereidingen.Analyse
mediatiecriteria.

Data: wordt ingericht zodra er 12
kandidaten zijn;
academiejaar 2020-21

Instrumenten: Denk na om
Geweld te voorkomen; Leren
vragen stellen en Begrijpend
lezen; Weten & identificeren;
Ontdek en vergelijk het absurde B;
analyse cognitieve functies &
cognitieve kaart; praktijkles,
eindwerk

Data: academiejaar 2021-22

Niveau III - standaard

Oriëntatie in de Ruimte II;
Cijferreeksen, Syllogismen,
Transitieve relaties, Sjablonen;
Eindwerk
Data: academiejaar 2021-22

Follow-up module

Supervisie & 2 terugkom-
momenten

Inschrijvingsformulier

Naam: ......................................................................

Adres: ........................................................………………

Postcode en woonplaats................................................

Telefoon: ..........................................................

E-mail.... ............................................................

Werk: ............................................................................

Werkadres: ..................................................................

.......................................……………………………………………….

Functie: ……………….........................................…………………

Opleiding: ……………………………………………………………………..

•schrijft zich in voor:

 Introductiemodule Feuerstein 400 €

 IVP Feuerstein Module follow up 300 €

En maakt, na bevestiging dat de cursus kan doorgaan, het bedrag over

op Rekeningnummer IBAN BE73 9799 4024 5960
Begunstigde: Spill vzw, Dijlestraat 52, 2060 Antwerpen
Vermelding: IVPopleiding

En heeft belangstelling voor volgende vervolgcursussen:

 IVP Feuerstein standaard niveau 1 750 €

 IVP Feuerstein standaard Niveau 2 750 €

 IVP Basic 1 750 €

handtekening en datum:


