
INPP opleiding tot therapeut NDT-INPP 

 
In samenwerking met het Instituut voor Fysiologische Psychologie in Chester (UK) 

leidt het INPP Nederland NDT-therapeuten op. 

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die beroepsmatig de zorg voor kinderen met leer- en 

gedragsproblemen draagt of betrokken is bij de motorische of psychologische ontwikkeling; 

leerkrachten, remedial teachers, intern begeleiders, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, 

logopedisten, kindercoaches, psychologen, enzovoort.  

Onderzoek heeft uitgewezen dat er een relatie bestaat tussen neuromotorische onrijpheid, 
schoolprestaties en gedrag. Een aanzienlijk percentage van de kinderen die de schoolgerechtigde 
leeftijd hebben bereikt blijkt motorisch onrijp te zijn en vertoont een posturale instabiliteit. 
 
U wordt getraind om neuromotorische onrijpheid te herkennen en te behandelen. Na het (succesvol) 
afronden van de opleiding bent u in staat om, in een breed neurologisch spectrum, de door het INPP 
ontwikkelde methode toe te passen ter identificatie van de problematiek en een individueel 
behandelingsprogramma op te stellen.  
 
Hiermee zult u in staat zijn vele kinderen en (jong)volwassenen te helpen waar anderen niet verder 
kwamen. Kinderen die in de reguliere zorg tussen wal en schip vallen of niet voldoende resultaat 
boeken met de aangeboden hulp, behalen opzienbarende resultaten met een reflex inhibitie 
programma.  
 
Dit succes is eenvoudig te verklaren omdat de NDT-INPP therapeut de oorzaak van de leer- en 

gedragsproblematiek aanpakt waardoor symptoombestrijding overbodig wordt. Het diepst 

oorzakelijke niveau wordt opgespoord door middel van medisch gestandaardiseerde testen en vanaf 

dat punt wordt het behandelingsprogramma opgebouwd om alsnog een volledige en chronologisch 

correcte neuromotorische ontwikkeling te stimuleren. Op dit fundament zullen alle andere 

vaardigheden berusten die het kind zal gaan ontwikkelen en het zal voor het overgrote deel 

zelfstandig zijn volledig potentieel kunnen ontplooien. 

Data opleidingsmodules 

Module 1: 30, 31 mei en 1 juni 2014 

Module 2: 18, 19, 20 en 21 september 2014 

Module 3: 27, 28, 29 en 30 november 

Module 4: 16, 17 en 18 januari 2015 

Lestijden: 09.30 – 17.00 uur 

Locatie 

Weert 

 



Leerdoelen opleiding: 

De opleiding beoogt u kennis en inzicht te verschaffen in het normale neuromotorische 

ontwikkelingsproces. Op grond daarvan kunt u afwijkingen en verstoringen herkennen aan de hand 

van indicaties, symptomen en observaties.  

U wordt getraind in het traceren en identificeren van een ontwikkelingsvertraging door middel van 

medisch gestandaardiseerde testen en specifieke vragenlijsten. U kunt test- en onderzoeksresultaten 

interpreteren, rapporteren en communiceren.  

U bent in staat een adequaat en efficiënt behandelingsprogramma opstellen, de resultaten daarvan 

evalueren en zonodig het oefenprogramma aanpassen. 

Vooropleiding en toelating 

Van de deelnemers wordt een HBO werk- en denkniveau verwacht. Vanzelfsprekend is relevante 

werkervaring een groot voordeel. De docent, Jur ten Hoopen zal aan de hand van een intakegesprek 

aangeven of de opleiding aan uw verwachtingen zal voldoen en geschikt voor u is. Ter voorbereiding 

op dit gesprek wordt u verzocht uw CV ter beschikking te stellen. 

De cursus bestaat uit 4 modules van een aantal aaneengesloten dagen. Tussen de modules wordt 

verwacht dat u de lesstof bestudeert en een aantal praktische opdrachten uitvoert.  

Module 1: 3 lesdagen 

 Opbouw en functie van het centrale zenuwstelsel, 

 normale neurofysiologische- en bewegingsontwikkeling van kinderen, 

 opkomst en inhibitie van de intra-uterine en primitieve reflexen en de invloed op de vroege 
ontwikkeling van het kind, 

 bespreking van alle primitieve reflexen die door INPP getest en ingezet worden om tot 
inhibitie te komen, 

 uitleg en gebruik van de vragenlijsten van het INPP,  

 bespreken van examenvragen aan de hand van theoretische en praktische voorbeelden.  
 
Praktijkfase en bespreking van de opdrachten. 

 Literatuurstudie, 

 uitleg over de schriftelijke verhandeling met betrekking tot één thematisch zwaartepunt, 

 het behandelen van 6 vragenlijsten en de relevante voorgeschiedenis van de betreffende 
kinderen onderzoeken.  

Module 2, 4 lesdagen 

 Introductie in de diagnostiek ten aanzien van de neurofysiologische ontwikkelingsstatus van 
een kind; de INPP diagnostische beoordeling,  

 de diagnostiek ten aanzien van alle gebieden die neurologisch getest kunnen worden,  

 grove en fijne motoriek, coördinatie en evenwicht,  

 testen van het cerebellum (de kleine hersenen) en dysdiadochokinesie,  

 testprocedures voor de primitieve en de posturale reflexen,  

 oculomotorisch onderzoek en testen voor visuele perceptie,  

 examenvragen bespreken en aan de hand van theoretische- en praktische voorbeelden. 
 



Praktijkfase en bespreking van de opdrachten 
Bespreking van de schriftelijke verhandeling. Het uitvoeren van 6 diagnostische beoordelingen bij 
een kind of volwassene. 

Module 3, 4 lesdagen 

 Bespreking van de vragen en problemen bij de diagnostische beoordeling, 

 introductie van het “report reading”, 

 het samenstellen van een schriftelijke rapportage en mondelinge rapporteren, 

 introductie van het samenstellen van een behandelplan in de vorm van een 
oefenprogramma volgens INPP.  

 zelf het oefenprogramma doorlopen,  

 introductie in het uitvoeren van het herhalingsonderzoek,  

 examenvragen bespreken en aan de hand van theoretische en praktische voorbeelden. 
 
Praktijkfase en bespreking van de opdrachten voor de thuisopgave. 
Het INPP bewegingsprogramma en bij 4 kinderen uitvoeren en herhalingsonderzoek doen bij 2 
kinderen.  

Module 4, 1 lesdag en 2 examendagen 

 Bespreking van de supervisiedagen, 

 bespreking van de case studies,  

 bespreking van de testprocedures,  

 uitgebreide bespreking van de voorgaande 3 modules, voorbereiding op het schriftelijke 
examen,  

 uitbreiding van het programma van INPP oefeningen,  

 Examen:  
o Theorie: 

 20 korte examenvragen (1 uur).  
 3 keuzevragen uit 5 uitgebreid beantwoorden (2 uur).  

o Praktijk: 
 20 korte examenvragen (1 uur).  
 3 keuzevragen uit 5 uitgebreid beantwoorden (2 uur).  

 Mondeling en praktisch examen en tevens bespreking van de examenvragen en de uitslag 
van de behaalde resultaten.  

Diploma en certificering 

Vanuit het hoofdkantoor van INPP in Chester worden alle diploma’s en certificaten uitgegeven door 
Sally Goddard-Blythe (MSc. FRSA en huidige directeur en chef de kliniek van het INPP- Chester).  
De student moet kunnen aantonen op alle geëxamineerde gebieden over voldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken om voor certificering in aanmerking te komen. De norm voor het 
vaststellen van de competentie is een minimale score van 60%. 
 
Mocht een student er onverhoopt niet in slagen de vereiste 60% te behalen, bestaat de mogelijkheid 
de relevante module het volgende cursusjaar bij te wonen en kunnen er extra schriftelijke of 
praktijkgerichte oefeningen gedaan worden.  
 
 
 



Supervisie 

Na het behalen van het diploma en certificering, wordt verwacht dat u binnen 12 tot 18 maanden, 2 
dagen supervisie volgt. Daarna is jaarlijkse supervisie vereist voor verlenging van uw certificering.  
Vermelding als gecertificeerd DNT-INPP therapeut op de INPP website is mogelijk tegen het dan 
geldende tarief. 

Kosten opleiding:  

Totale kosten: € 2.450,- 
Betaling kan geschieden in 4 termijnen ten bedrage van € 550,- (na aftrek van de aanbetaling). 
Het cursusgeld is inclusief lesmateriaal, het examen en certificatie door het INPP-Chester.  
Daarnaast wordt de lunch, koffie en thee tijdens de opleidingsdagen verzorgd. 

Aanmelding en betaling: 

Na het intakegesprek met de docent ontvangt u een inschrijfformulier per mail. Na ontvangst van de 
schriftelijke aanmelding ontvangt u een factuur voor het aanmeldingsbedrag van € 250,00.* 
Definitieve plaatsing voor de opleiding geschiedt op volgorde van ontvangen betalingen. 
Na definitieve inschrijving ontvangt u de literatuurlijst, een routebeschrijving naar de leslocatie en 
relevante informatie. 
 
Voor iedere module ontvangt u een factuur, die uiterlijk 4 weken voor aanvang van de module 
betaald dient te zijn. 
 
*Het aanmeldingsbedrag is een deel van het cursusbedrag en wordt bij annulering door de student 
terugbetaald met inhouding van de daadwerkelijk gemaakte kosten op dat moment. 
Mocht de opleiding onverhoopt niet van start gaan retourneren wij het volledige bedrag retour. 

Uw docent: 

Jur ten Hoopen is sinds 1990 als docent gelieerd aan de International School for Neuro-Development 
Training and Research (ISND) en vertegenwoordigt het INPP in Nederland.  
 
Kantooradres: Botticellistraat 36-1, 1077 GC Amsterdam  

Tel: 0049 2859 9019401 of 06 50207521  

Email: jurtenhoopen@yahoo.com  

Website: www.inpp.nl  


