
Postgraduaat verbonden aan de bachelor Toegepaste Psychologie > op vaste lesdag > Antwerpen

GEDRAGSCOUNSELING
Jij werkt als hulpverlener binnen de geestelijke gezondheidszorg.
Je beschikt over een bachelor of masterdiploma (toegepaste) psychologie, (ortho)pedagogie of bent psychiater (in opleiding).
In dit postgraduaat leer hoe je psychosociale begeleiding kan aanbieden vanuit een gedragstherapeutisch kader.
Je maakt kennis met een breed scala aan ondersteunende, activerende en preventieve technieken.
De opleiding bestaat uit 10 modules met praktijkgerichte en interactieve lesdagen.
De modules handelen over het gedragstherapeutisch proces, specifieke begeleidingsdomeinen en transdiagnostische probleemgebieden.
Tijdens 6 extra supervisiesessies oefen je in kleine groep op het toepassen van het gedragstherapeutisch proces op eigen casusmateriaal.
Je krijgt les van ervaren gedragstherapeuten.
De opleiding duurt twee jaar en heeft een vaste lesdag op vrijdag.
De nieuwe cyclus start vanaf academiejaar 2023-2024

Gedragscounseling

LEER
GEDRAGSTHERAPEUTISCH
DENKEN

Je leert denken en werken vanuit het
gedragstherapeutisch kader. We
bereiden je voor op de psychosociale
begeleiding van kinderen, jongeren en
volwassenen binnen verschillende
domeinen van de geestelijke
gezondheidszorg.

JE KRIJGT CONCRETE
HANDVATEN MEE

De opleiding biedt duidelijke
handvaten om je cliënten te
begeleiden in hun dagelijks
functioneren. We reiken een breed
repertoire aan van ondersteunende,
activerende en preventieve
technieken, gericht op het denken,
voelen en doen van je cliënten.

JE MAAKT DEEL UIT VAN EEN
BREDER NETWERK

Je opleiders zijn gedragstherapeuten
die erkend zijn door de Vlaamse
Vereniging voor Gedragstherapie
(VVGT). Tijdens je eerste
opleidingsjaar geniet je van een gratis
lidmaatschap van de VVGT.

Meer weten?
Surf naar thomasmore.be/pg-gc-an

Elise Debeer
Inhoudelijke coördinator
+32 34 32 18 93
elise.debeer@thomasmore.be

fb.com/ThomasMoreBE/

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

#weareantwerpen

thomasmore.be/sanderus

https://vvgt.be/
https://www.thomasmore.be/pg-gc-an
https://www.facebook.com/ThomasMoreBE/
https://thomasmore.be/sanderus


OPBOUW

Academiejaar 2023 - 2024(start nieuwe cyclus)

Module 1 | Gedragstherapeutisch proces deel 1
Module 2 | Gedragstherapeutisch proces deel 2
Module 3 | Begeleidingsdomein psycho-educatie en groepstraining
Module 4 |Begeleidingsdomein ondersteunende en activerende begeleiding
Module 5 | Begeleidingsdomein crisishulp

Academiejaar 2022 - 2023 (lopende cyclus)

Module 6 | Probleemdomein stress
Module 7 |Probleemdomein gezin en opvoeding
Module 8 |Probleemdomein zelfcontrole
Module 9 |Probleemdomein emoties
Module 10 |Probleemdomein existentiële vragen

Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.
Programma onder voorbehoud.

DOELPUBLIEK

Professionele bachelors Toegepaste Psychologie en Orthopedagogie, masters Psychologie en Pedagogische Wetenschappen en psychiaters (in
opleiding). Deelnemers moeten tewerkgesteld zijn in een setting die psychosociale begeleiding toelaat.

KOM KENNISMAKEN

Dit was alvast wat uitleg over de opleiding. Ons visitekaartje. Maar verwacht gerust meer! Infosessies, opencampusdagen, open lessen,
rondleidingen … online en on campus. Kom kennismaken en stel ons al je vragen!

thomasmore.be/komkennismaken
info@thomasmore.be
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https://www.thomasmore.be/node/812/
https://www.thomasmore.be/node/813/
https://www.thomasmore.be/node/814/
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/gedragscounseling-op-vaste-lesdag/module-4-ondersteunende-en-activerende-begeleiding
https://thmc-pdf.appnovation.nl/opleidingen/postgraduaat/gedragscounseling-op-vaste-lesdag/module-5-crisishulp
https://thmc-pdf.appnovation.nl/node/7073
https://www.thomasmore.be/node/818/
https://www.thomasmore.be/node/819/
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/gedragscounseling/module-6-probleemdomein-stress
https://www.thomasmore.be/node/821/
https://www.thomasmore.be/komkennismaken
mailto:info@thomasmore.be
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