
 

 

 

Versie: vrijdag 24 november 2017 

Extra ondersteuning:  Mensendieck en Kinderoefentherapie Praktijk Almere   M 06 308 965 50 

doelgroep Invulling 

• Alle kinderen uit Almere 

• Alle leerkrachten 

• Intern begeleiders en andere 

betrokkenen bij het kind 

• Alle kinderen van het Kleine 

Avontuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info: 

www.oefentherapieflevoland.nl 

www.kinderoefentherapie.nl 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Deskundigheid: 

De kinderoefentherapeutische zorg wordt gegeven door een 

Kinderoefentherapeut. De Kinderoefentherapeut  is 

gespecialiseerd op meerdere gebieden: 

- motorische ontwikkeling (0-18 jaar) 

- houdings- en bewegingsgerelateerde aandoeningen en   

klachten (als scoliose, hoofdpijn, hypermobiliteit…) 

- zintuiglijke prikkelverwerking 

- kinder- en puberslaapoefentherapie (0-18 jaar) 

 

Aandacht en tijd: 

De gemiddelde tijd voor kinderen ligt tussen de 30-45 minuten 

per  behandeling. De kinderen worden aangemeld voor 

kinderoefentherapie door ouders/verzorgers via verwijzing 

van een specialist of huisarts.  De leerkrachten signaleren zo 

mogelijk motorische ontwikkelingsachterstanden in hun groep 

en geven advies aan de ouders / verzorgers. Tevens heeft de 

intern begeleider een adviesfunctie.  Naast de begeleiding kan 

ook voorlichting worden gegeven in het kader van preventie 

van aandoeningen op kinderoefentherapeutisch gebied.  

 

Voorzieningen: 

Op Het Avontuur is er een behandelkamer ingericht voor deze 

speciale ondersteuning. Deze voldoet aan de inrichtingseisen 

van de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en 

Mensendieck en het Platform Kinderoefentherapie (VvOCM). 

De ruimte is ook buiten schooltijd en in de schoolvakanties te 

gebruiken door de Kinderoefentherapeut. Na schooltijd en in 

vakanties kunnen kinderen ook terecht in de praktijk te 

Almere. De kinderoefentherapeut is kwaliteitsgeregistreerd in 

het kwaliteitsregister paramedici, onder nummer 

89900959193K en lid van de beroepsvereniging VvOCM en het 

Platform Kinderoefentherapie.  

 

Samenwerking: 

Er is expertise bij de kinderoefentherapeut op het gebied van 

cognitieve  en/of gedragsmatige problemen in relatie tot de 

motorische ontwikkeling opgedaan door werkervaring op 

meerdere scholen en in praktijken voor Kinderoefentherapie. 

De Kinderoefentherapeut volgt intervisie en participeert in een 

kwaliteitsgroep met Kinderoefentherapeuten uit Friesland. Ze 

is lid van het netwerk Slaapoefentherapie 

(www.slaapoefentherapie.nl) en van het Netwerk Chronische 

Pijn. Overkoepelend is een multidisciplinaire samenwerking 

met een logopedist, een fysiotherapeut en podotherapeuten 

en praktijken voor (kinder)oefentherapie en 

Cesar/Mensendieck. 
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