Praktische info over de opleiding
MLE en IVP
Deelnemers hebben een inleidende
cursus gevolgd bij DenkSterk, Spill,
StiBCO, Feuerstein Centrum Nederland
(of anders). De opleiding bestaat uit
drie deel-opleidingen: IVP1, IVP2 en
IVP3. Een deelopleiding heeft acht
contactdagen (of zestien halve dagen).
Materiaal bij iedere deelopleiding:
Set werkbladen per instrument, reader
en een studiehandleiding.
Opleiding IVP 1 Standaard in 2021:
Locaties: De IVP 1 opleiding wordt in
verband met Covid-19 geheel of
grotendeels via internet verzorgd.
Kosten: Per deelopleiding IVP € 1340,
inclusief materialen.
Data: 29/1, 13/2, 5/3, 20/3, 2/4, 17/4,
30/4, 15/5, 28/5, 12/6, 25/6, 11/9,
24/9, 9/10, 29/10 en 13/11/2021
Docenten: H.P. de Goede, A. Neetens,
J. Lebeer, B. Radstok, D. de Vooght,
G. Broekman-Groenveld.
Na afronden van iedere deelopleiding
ontvangen de deelnemers het ‘IEcertificaat’ (IVP), uitgegeven door het
‘Feuerstein Institute’ (ICELP) in Israël.

Doelstellingen DenkSterk en Spill
DenkSterk (Nederland) en Spill (België)
hebben als doelen mensen hun
leervermogen te ontwikkelen zodat zij
zelfstandiger kunnen gaan denken en
handelen en (inclusief) deelnemen aan

het maatschappelijke leven.

Uitgangspunt is de leerbaarheid en
ontwikkelbaarheid van mensen,
gebaseerd op de wetenschappelijk
onderbouwde concepten en werkwijze
van prof. Reuven Feuerstein.

Aanmelden: via de website van
DenkSterk: www.denksterk.nl.
Meer informatie: info@denksterk.nl

Heb je of ben je een kind, leerling,
student, volwassene die vastloopt in
het leren en denken? Of die
hindernissen in leren en ontwikkelen
ervaart? Weet je niet wat te doen en
hoe te helpen?
Denk dan eens aan onze opleiding:

Gemedieerde Leerervaring
(MLE) & Instrumenteel
VerrijkingsProgramma (IVP)
van Feuerstein

De opleiding MLE en IVP is gericht op
professionals in het onderwijs en in de
zorg en staat open voor ouders die
kinderen, jongeren en volwassenen
(willen) begeleiden in hun ontwikkeling
en hun leren en denken.

Instrumenteel VerrijkingsProgramma
IVP (In het Engels: Feuerstein’s
Instrumental Enrichment of FIE) geeft je
handvatten om de manier van denken
en leren bij kinderen en volwassenen
structureel en blijvend te veranderen.
Hierdoor kunnen zij daadkrachtiger
omgaan met de kwaliteiten die ze
hebben en efficiënter leren, waardoor
ze beter om kunnen gaan met allerlei
informatie en stressvolle momenten in
hun leven. Aan de basis van IVP ligt het
gedachtegoed van professor Reuven
Feuerstein: structurele cognitieve
modificeerbaarheid (SCM) en de
gemedieerde leerervaring (MLE).

Doelen IVP
Met IVP wordt de denkontwikkeling
gestimuleerd en bevorder je dat
iemand gaat reflecteren op het eigen
handelen en denken. Je betrekt hem of
haar actief bij de eigen leersituatie,
waardoor deze het leren als uitdaging
gaat zien. Met IVP leer je iemand
gestructureerd te denken: hoe
informatie te vergaren, te analyseren
en te koppelen aan voorkennis; hoe een
taak te beginnen en te organiseren; hoe
te vergelijken, te concluderen en
adequaat te reageren.

Meer informatie over de visie en de
manier van werken van Feuerstein: vind
je op www.denksterk.nl en
www.icelp.com.
“If you are not
prepared to look
at your pupil’s
strengths, don’t
touch their
weaknesses”
Reuven Feuerstein

Met IVP spreek je hogere denkfuncties
en executieve functies aan. Essentieel is
dat een transfer plaats vindt van het
geleerde. De leerdoelen krijgen vorm in
IVP. IVP kent 14 instrumenten; voor
elke denkvaardigheid is er een apart
instrument.

Doelgroep
IVP-standaard is geschikt voor
uiteenlopende groepen: van kinderen
tot volwassenen die hindernissen
ervaren bij hun ontwikkeling en leren.
We gebruiken het ook voor snelle
denkers. Bij ouderen helpt het de
achteruitgang van hun denkvermogen
tegen te gaan.
IVP-basic richt zich in het bijzonder op
jonge kinderen en op oudere kinderen
en volwassenen, al dan niet met een
verstandelijke beperking en/of autisme.
Het Basic-programma kent drie
instrumenten die de nadruk leggen op
de sociaal-emotionele ontwikkeling.
De begeleider geeft vrij invulling aan de
programma’s en past het programma
aan de interesse en ontwikkeling van
zijn doelgroep aan.
Opleiding IVP-standaard
Tijdens de drie deelopleidingen worden
de 14 instrumenten van IVP-standaard
behandeld. Na afloop
van elke module
kunnen deelnemers
deze instrumenten
inzetten in de
praktijk.

