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ACTUALISATIE EN SPECIALISATIE IN PSYCHODIAGNOSTISCH DENKEN EN
HANDELEN

Jij hebt minstens een bachelordiploma in de toegepaste psychologie of een masterdiploma in de psychologie of (ortho)pedagogiek.
En je wil je kennis en vaardigheden in de psychodiagnostiek uitbreiden.
Bij deze opleiding kies je volledig zelf welke modules je volgt.
De modules zijn opgedeeld in diverse domeinen, bv. opvoeding en gezin, intelligentieonderzoek ...
Sommige modules focussen op volwassenen en ouderen, andere op kinderen en jongeren of allebei.
Tijdens de sessies werk ga je zowel theoretisch als praktijkgericht aan de slag.
Er zijn geen examens: de evaluatie gebeurt permanent en taakgericht. Je werkt per module een opdracht uit.
Je kan je modules spreiden over één of twee jaar – jij kiest!
De lessen gaan altijd ’s avonds door.
Interesse? Neem dan eerst contact op via pg.tp@thomasmore.be

Psychodiagnostiek

AFZONDERLIJKE MODULES
VOLGEN IS MOGELIJK

Beschik je over een bachelordiploma
in de toegepaste psychologie,
masterdiploma in de psychologie of in
de (ortho)pedagogiek, dan kan je een
certificaat behalen bij het volgen van
(een) afzonderlijke module(s).

STEL ZELF JE
POSTGRADUAATPROGRAMMA
SAMEN

Bepaal zelf hoeveel modules je wenst
te volgen, gespreid over 1 of 2
academiejaren. Er zijn 11
verschillende modules: wanneer je er
voor minstens 4 slaagt, behaal je het
postgraduaatgetuigschrift. Graag
meer modules volgen? Dat kan zeker!

GASTDOCENTEN MET HOPEN
EXPERTISE

Onze gastdocenten beschikken over
een zeer grote expertise: zij zijn
verbonden aan verschillende
universiteiten en/of hebben een
uitgebreide ervaring in het werkveld.

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

Steven Joris
Coördinator
+32 34 32 19 24
steven.joris@thomasmore.be

fb.com/ThomasMoreBE/

Campus Sanderus
Molenstraat 8 - 2018 Antwerpen

#weareantwerpen

thomasmore.be/sanderus

mailto:pg.tp@thomasmore.be
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OPBOUW

Het curriculum bestaat uit praktijkgerichte keuzemodules. Elke module kadert de recente tendensen, visies en benaderingen in verband met
psychologisch onderzoek. Bestaande en nieuwe diagnostische instrumenten worden toegelicht, beoordeeld en aan de praktijk getoetst.
Een module (5 studiepunten) omvat 7 contactbeurten van drie uur, plus praktijkopdrachten.

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 in de toegepaste psychologie (gegradueerde assistenten in de psychologie) en academische masters (licentiaten) in de
psychologie of (ortho)pedagogiek.

VAKKEN

Het postgraduaat (20 studiepunten) omvat 84 contacturen: 28 contactbeurten van drie uur. Eén module staat voor 5 studiepunten en omvat 7
contactbeurten van drie uur, plus praktijkopdrachten.

Interesse? Neem dan eerst contact op via pg.tp@thomasmore.be

Academiejaar 2022-2023
Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen
Diagnostiek van leerstoornissen
Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen
Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren
Forensische diagnostiek
Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij volwassenen

Academiejaar 2023-2024 (onder voorbehoud)
Intelligentieonderzoek bij kinderen
Diagnostiek van opvoeding en gezin
Diagnostiek van welzijn en gezondheid bij kinderen
Neuropsychologisch onderzoek bij volwassenen en ouderen
Persoonlijkheidsdiagnostiek bij kinderen, adolescenten en volwassenen
Diagnostiek van ontwikkelingsstoornissen bij volwassenen

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
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https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/neuropsychologische-diagnostiek-counseling/neuropsychologisch-onderzoek-bij-kinderen-en-adolescenten
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/diagnostiek-van-leerstoornissen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/diagnostiek-van-gedrag-en-emotie-bij-kinderen
https://www.thomasmore.be/diagnostiek-van-ontwikkelingsstoornissen-0
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/forensische-diagnostiek
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/diagnostiek-van-welzijn-en-gezondheid-bij-volwassenen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/intelligentieonderzoek-bij-kinderen
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https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/persoonlijkheidsdiagnostiek-bij-kinderen-adolescenten-en-volwassenen
https://www.thomasmore.be/opleidingen/postgraduaat/psychodiagnostiek/diagnostiek-van-ontwikkelingsstoornissen
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