
Inschrijven voor de eerste ICP-move cursus. 

 

Onze missie: 

Aanbieden en verspreiden van een universele, unieke basismethode gebaseerd op vaste 

bewegingspatronen, grijpbaar voor iedereen, draagt bij tot het mentaal welbevinden en toepasbaar 

binnen elke bewegingsdiscipline. 

 

Wij bieden: 

Een diploma dat jaarlijks een aanvulling vereist. 

Vermelding van je diploma op onze website bij “gecertificeerde coaches”. 
www.ICP-move.com 

 

Met een geldig diploma kan je de ICP methode aanwenden voor: 

• een eigen G- of reguliere sportwerking. 

• Onderricht in je werkomgeving: kiné, voorziening, school, revalidatie, ouderenzorg, 

kleuteronderwijs… 

• Het oprichten van een ICP-move sportclub in samenwerking met ICP-move. 

• Participatie aan onze  ICP-move sportdagen. 

 

Het lessenpakket wordt aangeboden in 4 modules telkens van 18u00 tot 21u00: 

(de lessen zijn vooral praktisch gericht) 

                

Module a Algemene gedeelte. 3u theorie en praktijk Benjamin Gijsbers/Eric Bortels 

Module b     3u praktijk   Eric Bortels  

Module c   3u praktijk   Benjamin Gijsbers  

Module d   3u ICP binnen je eigen werking Eric Bortels 

 

Module a 23/09/2022 

Module b 21/10/2022 

Module c 28/10/2022 

Module d 19/11/2022 

 

Deelnemers: 

Minimum 7 maximaal 12. 

Geïnteresseerden met een didactisch of pedagogisch diploma hebben voorrang. 

 

Inbegrepen: 

Theorie en praktijklessen op 1 vaste locatie. 

Gebruik van het materiaal. 

Diploma (enkel met dit diploma kan je ICP-move vertegenwoordigen) 

Fotokopies. 

 

Plaats: 

Slangbeekstraat 21 3511 Hasselt 

 

Wanneer ben je geslaagd? 

• Indien je aan alle lessen hebt deelgenomen. 

• Het examen is tevens je eindwerk dat je schriftelijk aflevert en waarbij je de nodige uitleg 

geeft m.b.t. het implementeren van de ICP-move methodiek in je eigen sport en/of 

werkomgeving. 

 

http://www.icp-move.com/


Kostprijs: 

320 euro alle modules.  

Voorschot te betalen van 120 euro op rekening KBC   BE28 7360 6271 5820 

Vermelding van je naam en module 1 of module 2.      

Uiterste datum van betaling  2 weken voor de start van de cursus.  

(het bedrag is niet terug vorderbaar, geen voorschot is geen deelname) 

 

 

Bijkomende kosten: 

Aankoop materialen. (zie materialenlijst op onze website  https://www.icp-move.com/) 

 

Inschrijven: 

Stuur ons eerst een e-mail alvorens we bevestigen om te betalen: 

office@icp-move.com 

met vermelding van je naam, tewerkstelling en studies. 

 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Eric bortels 

 

 

 

 

VZW ICP-move 

Elstrekenweg 82 

3520 Zonhoven 

BE 0732.769.177 

https://www.icp-move.com/
mailto:office@icp-move.com

