
BASISCURSUS 
Sherborne Bewegingspedagogiek 

 

   Basiscursus ( Level 1 + 2 ) 

  24mei en 2juni 2022 en 8 dec. 2022 

 

 

Bewegingspedagogiek volgens de methode van   

Veronica Sherborne 

 

Inhoud 

De workshop richt zich tot alle opvoeders, leerkrachten, begeleiders, therapeuten… die 
op zoek zijn naar een creatieve en verbindende methodiek om tot fijne interacties te ko-
men met anderen, hen te helpen met vertrouwen in zichzelf en in de ander.  

De driedaagse is eveneens bedoeld voor begeleiders die al meewerken in Sherborne   
sessies en graag meer achtergrond willen. 

De methode van Veronica Sherborne vertrekt vanuit eenvoudige en natuurlijke bewe-
gingsspelen die vaak in interactie met een ander uitgevoerd worden, steeds rekening 
houdend met de mogelijkheden van iedereen. Het ondersteunt en stimuleert zelfvertrou-
wen, vertrouwen in de ander en verhoogt de veerkracht. En daarnaast is het gewoon ook 
heel fijn om te doen! Meer info op www.sherborne.be. 

Tijdens de basiscursus wordt de theoretische achtergrond van de methode geschetst en 
aan de hand van praktijk-ervaringen geïllustreerd. De deelnemers ontvangen een getuig-
schrift van de gevolgde opleiding en zijn dan ook in de mogelijkheid om zelf met de me-
thode aan de slag te gaan. 

Na twee dagen basiscursus is een terugkomdag voorzien.  Via feedback op het eigen vi-
deomateriaal ondersteunen we mekaar om te groeien in een sensitieve responsieve be-
geleidingsstijl.   We zoeken samen naar oplossingen voor problemen die we tijdens ons 
werk tegenkomen. 

Aantal deelnemers: maximum 18 personen. 

Na afloop ontvangen de deelnemers een geregistreerd certificaat dat hen in staat stelt 
om – indien gewenst – nationaal en internationaal verder cursus te volgen.  

Meer en meer wordt deze lichaamsgerichte methodiek ook ingezet bij het begeleiden 
van kinderen en jongeren met een tekort aan basisvertrouwen en kwetsbare hechtings-
relatie (trauma) aan de hand van de verdiepingsmodule Sherborne Samenspel.   Info op 
www.sherbornesamenspel.nu/ www.hechter.nu.   We plannen in het najaar van 2022 
een opleiding in de therapeutische toepassing van de Sherborne Bewegingspedagiek in 
Vlaanderen.  Zie info op de website : www.sherborne.be ivm inschrijvingen. 



 

Aanmelding via onderstaande inschrij-
vingslink :  

https://forms.gle/U5eB4KBuumiFzB5o7  

Na inschrijving ontvangt u een factuur.  Na 
betaling van de factuur krijgt u een beves-
tiging van inschrijving. 

Kostprijs : 375 euro voor de drie dagen, 
broodjesmaaltijd en drank inbegrepen EN-

syllabus : ‘Het groene boekje’ met alle basisinfo omtrent de Sherborne Be-
wegingspedagogiek. 

Opm. : Indien Corona-maatregelen terug verstrengen waardoor cursus onmogelijk 
wordt, kan je als deelnemer kiezen tussen terugbetaling of directe herinschrijving 
voor een nieuwe opleiding najaar 2022 of voorjaar 2023. 

 

Graag tot dan, 

 

Tine Missinne 

Doelgroep 

Professionele hulpverleners, leerkrachten en therapeuten. De workshop richt zich tot alle ge-
ïnteresseerden die zorg dragen voor kinderen of volwassenen. We verwachten een actieve 
participatie van de deelnemers. Bewegingservaringen zijn daarbij fundamenteel.   Graag 
makkelijke kledij voorzien. 

 

Begeleiding 

Tine Missinne, Master orthopedagogie en master danstherapie, VIB begeleider,  Sherborne 
Samenspel begeleider en geregistreerde International Course Leader, aangesloten bij de 
Sherborne Vereniging www.sherborne.be 

 

Praktisch 

Dinsdag 24 mei en donderdag 2 juni 2022.  Terugkomdag op 8 dec. 2022. 
Onthaal vanaf 9u. 
Start 9u30 - 16u30 
 
Locatie :  
Danszaal van de Sporthal Rooienberg 
Rooienberg 55 
2570 Duffel 
 
Wegbeschrijving, zie www.duffel.be 
 
15min. Wandelen vanaf het station 
 


