
 

  

 

 

Voor meer informatie 

 

 

Vinciane Schoenmaeckers: 

+32 (0)478/532.327  

Brain Gym® is een geregistreerd handelsmerk van de Educational Kinesiology Foundation 

www.braingym.org 

Een fantastische cursus gegeven door Julie Gunstone,  

International Faculty lid van Brain Gym International voor Australië 

 

Vereiste vooropleiding: Edu-K in Depth  
(Vision Circles aangeraden) 

 

 
Gegeven in het Engels 

Simultane vertaling naar het Frans  

 



Ontvang nieuwe inzichten over hoe zicht en 
beweging in relatie staan tot leren en andere  
vaardigheden uit ons dagelijks leven.  
 
Ervaar dynamische en persoonlijke groei en  
verandering van je zicht , visie in je leven.  

We verdiepen ons begrip van de pre-activiteiten en 
educatieve aspecten in de Lateraliteit, Centering, 
Focus en de Motivatie Dimensie 

Dankzij meer achtergrond en praktijk krijg je  ver-
trouwen om Creative Vision te integreren in je van 
je Edu-K praktijk. 
 
"Kijken is een  mentale activiteit, die afhankelijk 
is van hoe we de wereld waarnemen en ermee 
omgaan.                                 –Paul Dennison, Ph.D 
 

Over de cursus 

In Creative Vision verkennen we visualiteit. We 
kijken naar de relatie tussen zien en beweging, acad-
emische vaardigheden, de andere zintuigen, en de 
daarmee gepaard gaande fundamentele 
bewegingsvaardigheden die we in de vroege kinder-
tijd ontwikkelen.  

In Creative Vision krijg je een structuur om 
makkelijker visuele informatie te verwerken, door 
verborgen observatietalenten te onthullen. Die zijn 
soms geblokkeerd door overlevingsmechanismen. 
Creative Vision geeft je de tools om  beperkende 
visuele gewoonten en compensaties in je houding te 
herprogrameren.  
Het doel is om visuele informatie met je hele brein te 

verwerken, whole-brain vision. 
We gebruiken de Edu-K balansprocedure. 
 
We verkennen de visuele vaardigheden op een    sub-
jectieve en op een objectieve manier.  
Deze cursus wordt elke keer enthousiast onthaald. 
 
De cursus wordt gegeven in het Engels en simultaan 
vertaald in het Frans. 

 

Julie Gunstone  
 

Julie Gunstone is een  

Educatief Kinesioloog die al 25 jaar haar 

eigen praktijk runt en  

Educatieve Kinesiologie onderwijst.  

Ze werd International Faculty lid voor 

Brain Gym® International in 1994 en was 

lid van de Faculty Chair  

van 1996 tot 2014. 

Julie onderwijst het professionele  

Brain Gym® parcours,zowel in  

Australië als elders in de wereld.  

 

www.thinkingbody.com.au/ 

Hoe inschrijven?  
 
Enkel een storting van het totale bedrag op de rekening van BGB, 
geldt als inschrijving. De inschrijvingen worden genoteerd in  
chronologische volgorde van betaling.  
Gelieve het TOTALE BEDRAG te vereffenen voor 31 januari 2020 
Dank je wel om in elke communicatie duidelijk te vermelden:  
CreativeVision– NAAM – GSM - E-MAIL  en of je een Engelstalig 
handboek of een Franstalig handboek wenst. 

Hoeveel? 

Voor niet-leden van BGB: 370 €  

Herhalers (dank je wel om een bewijs te leveren): : 230 €  

 

Voor BGB - leden: 340 €  

Herhalers (dank je wel om een bewijs te leveren): 200€  

  

 

Betalingsinformatie 

Brain Gym
®
 Belgium, asbl  

Rue de l’Escaille 4 
B – 6210 Villers-Perwin 
E-mail       braingymbelgium.info@gmail.com 
Site   www.braingymbelgium.be 
 

ING : BE97 3400 2534 7249 
IBAN : BE97 3400 2534 7249 
BIC : BBRUBEBB 

Waar? . 

eQiLibre 
Donkerstraat 2, 3040 Neerijse 
 

Recertificatie voor de instructeurs    

Deze cursus is recertificerend voor BG instructeurs/Begeleiders 

(18 kredietpunten) 


