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NEUROPSYCHOLOGISCHE DIAGNOSTIEK EN COUNSELING
Je hebt een sterke interesse in neuropsychologie.
Jij beschikt over een bachelordiploma in de Toegepaste Psychologie of een masterdiploma in de psychologie of pedagogische
wetenschappen.
In dit opleidingstraject leer je de bestaande psychologische toepassingen te verbinden met inzichten uit de neurowetenschappen.
We maken de theorie concreet via testmateriaal, voorbeelden en casussen.
Je docenten zijn stuk voor stuk experten met jaren ervaring in diverse domeinen.
Er zijn vier modules die elk een eigen focus hebben (bv. kinderen en jongeren).
Deze opleiding duurt twee jaar.
Je volgt les op dinsdag- en donderdagavond, uitzonderlijk één keer overdag.

Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling

METEEN AAN DE SLAG: FOCUS
OP PRAKTISCH EN TOEGEPAST

We lichten de neuropsychologisch
theoretische modellen toe aan de
hand van demonstraties van
testmateriaal en het bespreken van
casussen. Zo willen we van bij de
start concrete handvatten
aanreiken die je zelf in de
praktijk kan toepassen. Er is aandacht
voor recente tendensen, visies en
benaderingen inzake
neuropsychologisch onderzoek.

DIAGNOSTIEK

Verschillende diagnostische
technieken en instrumenten worden
toegelicht en in de les en erbuiten
toegepast. Hierbij is er aandacht voor
de valkuilen bij de diagnostiek van de
verschillende functies in de klinische
praktijk. Er wordt hierbij in aparte
sessies aandacht besteed aan zowel
kinderen, jongeren volwassenen als
ouderen.

COUNSELING

Na goede diagnostiek is
het essentieel om ook de beste
behandeling te bieden. De nieuwste
toepassingen binnen de
neuropsychologie komen aan
bod. Neuropsychotherapie, adventure
therapie, cognitieve training,
behandeling van seksuele
problematiek,
rouwverwerking en medicamenteuze
behandeling zijn thema’s die aan bod
komen.

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

Noortje Hermans
Inhoudelijk coördinator
+323 4321911
noortje.hermans@thomasmore.be

fb.com/ThomasMoreBE/

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

#weareantwerpen

thomasmore.be/sanderus

http://thomasmore.be/pg-ndc-an
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OPBOUW

Het postgraduaat (20 studiepunten) bestaat uit 4 praktijkgerichte modules, verspreid over 2 academiejaren en omvat 84 contacturen (28
contactbeurten van drie uur). Het volgen van losse modules is mogelijk.

Fase 1 | Het eerste academiejaar omvat 2 modules, verspreid over 14 contactbeurten van telkens 3 uur.
Fase 2 | Het tweede academiejaar omvat eveneens 2 modules, verspreid over 14 contactbeurten van telkens 3 uur.

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

STUDENTENVOORZIENINGEN

Studeren, dat hoort de beste tijd van je leven te worden. En dat
nemen we bij studentenvoorzieningen heel serieus! Op kot of met
de trein? Centen voor studenten? Gezond eten op de campus? Je
hart luchten en zorgen aanpakken? Reken maar op stuvo!

thomasmore.be/studentenvoorzieningen
stuvo@thomasmore.be

03
/0

5/
20

23
 1

1:
06

https://www.thomasmore.be/komkennismaken
mailto:info@thomasmore.be
https://www.thomasmore.be/studentenvoorzieningen
mailto:stuvo@thomasmore.be

	Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling
	Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling 
	Meteen aan de slag: focus op praktisch en toegepast
	Diagnostiek
	Counseling

	Opbouw
	Kom kennismaken
	Studentenvoorzieningen


