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Wil je op de hoogte blijven van de meest 
recente psychologische tendensen? Wil je 
als psychologisch of (ortho)pedagogisch 
geschoolde sterker in je schoenen staan 
binnen jouw professionele werksetting?
Dan ben je bij onze opleiding Toegepaste 
psychologie aan het goede adres!

Onze opleiding biedt jaarlijks een ruim 
aanbod vormingsactiviteiten aan. Dit met 
als doel jouw vaardigheden, talenten en 
kennis verder te doen groeien.

in deze brochure vind je een brede waai-
er aan vormingsactiviteiten. We maken 
een onderscheid tussen vormingen van 1 
dag, meerdaagse trainingen en postgra-
duaatopleidingen. 

De vormingen van 1 dag kunnen lezingen, 
studiedagen of workshops zijn. in een 
workshop ga je met een beperkte deel-
nemersgroep de theorie koppelen aan de 
praktijk, mogelijk aan de hand van rollen-
spelen, interactie- en oefenmomenten. 
in een lezing en studiedag ligt de nadruk 
voornamelijk op theoretische kennis. 

De meerdaagse trainingen zijn sterk ge-
richt op het eigen worden van nieuwe 
vaardigheden, instrumenten of kennis 
door middel van interactie en oefenmo-
menten. Deze kunnen 2, 3 of 4 dagen in 
beslag nemen.

Een postgraduaatopleiding vraagt een 
nog grotere tijdsinvestering en beslaat 
minstens 1 jaar.

Om je zo veel mogelijk keuze aan te 
bieden, organiseren we maar liefst 15 
vormingen, 5 meerdaagse trainingen en 
8 postgraduaatopleidingen.

Mogelijk groeit ons aanbod nog aan. Dit 
verneem je via de digitale weg, onder an-
dere op www.thomasmore.be/tpvorming.

Alvast welkom op een van onze activi-
teiten!

Werkgroep Levenslang Leren
Opleiding Toegepaste psychologie

Deze brochure is met de grootste zorg 
samengesteld. Toch blijven wijzigingen en 
drukfouten voorbehouden.

WELKOM



1 DAG VORMiNGEN 
mIGRATIE ALS mETAFOOR 

Met ‘Migratie als metafoor’ pende dr. 
Jean-claude Métraux niet alleen een 
schitterend boek neer, maar ook een ech-
te eye-opener voor iedereen die profes-
sioneel werkt met migranten. het boek 
kwam tot stand in samenwerking met het 
Brussels Steunpunt cultuursensitieve Zorg 
en het Antwerps Netwerk cultuursensi-
tieve Zorg.

De auteur stelt enkele boeiende en origi-
nele visies over migratie ter discussie, die 
enkele vastgeroeste ideeën in de sector 
aan het wankelen brengen. Beschreven in 
een poëtische taal wil dit boek iedere pro-
fessional verrijken, inspireren en aanzet-
ten tot doen. Wij zijn immers allemaal mi-
granten. Dr. Métraux neemt ons bovendien 
mee op een volgende migratie: die vanuit 
onze huidige wereld, waarin we bang zijn 
voor alles wat ‘anders’ is, naar een wereld 
waarin eenheid centraal staat.
het boek kan na de lezing aangekocht 
worden. 

Spreker:
dr. Jean-claude métraux, een gerenom-
meerde kinder-en jeugdpsychiater en psy-
chotherapeut. in het begin van zijn car-
rière werkte hij met oorlogsslachtoffers. 
Later wijdde hij zich aan de psychothera-
peutische hulpverlening voor migranten. 
hij schreef verschillende boeken gerela-
teerd aan zijn praktijk.

Doelgroep: 
alle geïnteresseerden.

FAmILIE DUURT LANGER DAN EEN 
mENSENLEVEN
De kracht van familierelaties over 
de generaties heen

Familiebanden zijn ongelooflijk krachtig. 
Of je nu een fijne band met je ouders 
hebt of niet, of je nu goed overweg kunt 
met je broers en zussen of niet; vast staat 
dat die familiebanden je leven beïnvloe-
den. En zelfs meer dan de meeste mensen 
denken … Onbewust dragen mensen heel 
wat van hun familiegeschiedenis met zich 
mee. hoe ze zich verhouden tot anderen, 
hoe ze problemen aanpakken, wat ze 
graag doen … het wordt mee bepaald door 
de familie. Zelfs door diegenen die er niet 
meer zijn. 

in deze workshop maken we tijd en ruimte 
om stil te staan bij de invloed die fami-
lie heeft op ons leven en hoe dat werkt. 
Aan de hand van beklijvende filmbeelden, 
anekdotes, duplo methodiek en interactie 
brengen we je in contact met het dage-
lijkse leven, bekeken vanuit een contex-
tuele bril, gebaseerd op de theorie van 
ivan Boszormenyi-Nagy. het geheel is soms 
ludiek, soms ontroerend, met als doel ‘het 
contextuele’ zelf voelen. 

Trainers: 
• Annie Nuyts, contextueel psycho-
 therapeut, opleider en supervisor 
 (www.iprr.be/annie-nuyts). 
• Lieve Sels, contextueel psycho-
 therapeut, opleider en supervisor 
 (www.lievesels.be). 

Doelgroep: 
hulpverleners met interesse voor de dyna-
miek van families. 

ZELFEVALUATIE mET BEGELEIDING! 
coachen naar een weloverwogen 
studiekeuze

Binnen onderwijsloopbaanbegeleiding 
worden alsmaar meer zelfevaluatie-in-
strumenten online aangeboden. het uit-
gangspunt is dat de leerling regisseur is 
van zijn/haar onderwijsloopbaan. Van de 
leerling wordt verwacht dat hij/zij aan de 
slag gaat met het resultaat en zo beter 
gewapend is om een weloverwogen keuze 
te maken. Maar er wordt vaak uit het oog 
verloren dat zelfevaluatie een leerproces 
is waarbij een belangrijke focus ligt op 
het coachen van de keuzevaardigheden.
Met deze vorming verneem je hoe je als 
hulpverlener het leerproces van leerlingen 
bij gebruik van zelfevaluatie-instrumenten 
kan verrijken. Je leert hoe je leerlingen 
kan mobiliseren in het studiekeuzeproces.
Er wordt ingegaan op inhoud, interpretatie 
en resultatenbespreking van: (1) de online-
testen aangeboden op Onderwijskiezer 
(i-Like en de i-Study reeks, i-prefer, VST 
(Vragenlijst Studiekeuze Taken) en Explo-
rer); (2) vragenlijsten op www.opstapnaar.
be; (3) het keuzerooster en (4) columbus.

Trainers: 
• Annemie Bos, lid coördinatieteam voor 

psychodiagnostiek Antwerpen (cAp vzw).
• Lies Van Oevelen, schoolpsycholoog en 

coördinator Studie- en Studenten Bege-
leiding (SSB).

• Lotte Portael, master in opleidings- en 
onderwijswetenschappen en medewer-
ker SSB.

Doelgroep:
leerkrachten, zorgcoördinatoren in het 
onderwijs, cLB medewerkers, studie- en 
beroepskeuzebegeleiders. 

Type vorming: psycEvent (avondlezing) 
Datum: do. 27 sept. 2018
Uur: van 19u30 tot 21u00 (onthaal vanaf 19u00)
Groepsgrootte: onbeperkt 
Prijs: niet-studenten € 7 | studenten € 5
(aansluitend receptie)
Inschrijven tot: do. 20 sept. 2018
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

Type vorming: workshop  
Data: do. 15 nov. 2018
Uur: 09u30 - 16u30
Groepsgrootte: max. 30
Prijs: € 100 (incl. broodjeslunch)
Inschrijven tot: do. 8 nov. 2018
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

Type vorming: workshop
Datum: do. 22 nov. 2018
Uur: 09u30 – 12u30 
Groepsgrootte: max. 30
Prijs: € 50  
Inschrijven tot: do. 15 nov. 2018
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

PDc
PSYcHO-
DIAGNOSTIScH
cENTRUm
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EEN EIGEN PRAKTIJK ALS 
PSYcHOLOGIScH cONSULENT
maak je startklaar!  

Sta je aan het begin van je carrière als 
zelfstandige of denk je er al een tijdje over 
na om de stap te zetten naar werken als 
zelfstandige? Dan komen er vast heel wat 
vragen in je op. Met welke aspecten dien 
ik rekening te houden alvorens van start te 
gaan? Voor welke vennootschapsvorm kies 
ik het best? Wat kan een boekhouder voor 
mij betekenen? Welke instanties kunnen 
mij bij dit proces helpen?
Met deze vorming wil de beroepsvereni-
ging voor psychologisch consulenten (Bpc), 
Bachelors in de Toegepaste psychologie 
voorbereiden op het werken als zelfstan-
dige. Na het volgen van deze vorming ben 
je op de hoogte van de belangrijkste facet-
ten om te kunnen starten als zelfstandige. 
in de voormiddag richten we ons op de 
fiscale en financiële aspecten van de 
zelfstandige. Als basis gebruiken we onze 
startersgids, die specifiek ontworpen werd 
voor de zelfstandig psychologisch consu-
lent. Nadien is dit een handig naslagwerk.
in de namiddag gaan we dynamischer aan 
de slag en krijgen de deelnemers een aan-
tal getuigenissen van zelfstandigen in het 
werkveld. We gaan dieper in op de prakti-
sche kant van het werken als zelfstandige.  
Wie na deze algemene dag nog meer infor-
matie op maat wenst, kan zich inschrijven 
voor een vervolgtraject waarin we dieper 
kunnen ingaan op de individuele noodzaak 
van elke deelnemer. Meer informatie hier-
over wordt de dag zelf nog meegegeven.

Trainers:
verschillende bestuursleden van Bpc.

Doelgroep: 
psychologisch consulenten die net gestart 
zijn of er over nadenken om te starten als 
zelfstandige.

LOOPBAANBEGELEIDING
Een kritische blik op de 
instrumenten

in deze vorming reiken we instrumenten 
aan voor loopbaanbegeleiding en werpen 
we een kritische blik op deze instrumen-
ten. Op deze manier ga je nog steviger in 
je schoenen staan bij het kiezen en toe-
passen van dit ruime aanbod aan instru-
menten.

in het eerste deel maak je kennis met een 
aanbod aan instrumenten die voor handen 
zijn binnen loopbaanbegeleiding. We rei-
ken instrumenten aan en geven ruimte om 
de instrumenten te leren kennen. 
in het tweede deel zal er worden ingegaan 
op de wetenschappelijke achtergrond van 
methodieken en de kwaliteit van de spel-
len. Met als doel inzicht te bieden in de 
theoretische fundering van de methodie-
ken. 

Met deze inzichten ga je je kritische blik 
op de methodieken binnen loopbaanbege-
leiding nog beter kunnen aanscherpen.

Trainers:
• Hylke Vandepitte, psychologisch consu-

lent en coach bij Thomas More Antwer-
pen Toegepaste psychologie.

• dr. Wendy Niesen, arbeids- en organi-
satie psycholoog, coach en onderzoeker 
bij Thomas More Antwerpen Toegepaste 
psychologie.

Doelgroep:
iedereen betrokken bij het uitbouwen van 
gezonde loopbanen, zoals trajectbegelei-
ders, loopbaanbegeleiders, coaches, hR 
verantwoordelijken, leidinggevenden.

Type vorming: workshop
Datum: di. 4 dec. 2018
Uur: 09u30 – 16u30 
Groepsgrootte: max. 30
Prijs: niet leden Bpc € 100 | leden Bpc € 50
(incl. broodjeslunch en startersgids)
Inschrijven tot: di. 27 nov. 2018
Info: www.thomasmore.be/tpvorming 

Type vorming: workshop
Datum: do. 20 dec. 2018
Uur: 09u30 - 16u30
Groepsgrootte: max. 20
Prijs: € 100 (incl. broodjeslunch)
Inschrijven tot: do. 13 dec. 2018
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

ISLAm
Een feministische lezing 

Levensbeschouwing is in de hulpverlening 
niet alleen een relevant gespreksthema, 
het is voor de cliënt en de hulpverlener 
ook een steunbron. Khadija Aznag geeft 
in deze lezing inzicht in een islamitisch 
denkkader. Ze maakt haarscherp het ver-
schil tussen religieuze en culturele kwes-
ties. haar genderbenadering getuigt van 
een eigenzinnig standpunt.

Spreker: 
Khadija Aznag, islamologe, licenciate 
Oosterse Filologie en Geschiedenis en di-
versiteitsconsulente bij het Agentschap 
integratie en inburgering. 
Zij richtte caleidoscopia op, samen met 
Sultan Balli en Judith perneel met als doel 
het caleidoscopisch denken in deze super-
diverse samenleving te verspreiden (www.
caleidoscopia.be).

Doelgroep: 
alle geïnteresseerden.

Type vorming: lezing 
Datum: di. 8 jan. 2019
Uur: 10u00 - 13u00
Groepsgrootte: onbeperkt 
Prijs: € 50 
Inschrijven tot: di. 1 jan. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming
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1 DAG VORMiNGEN
WAARDEREND cOAcHEN
Een introductie

coaching helpt je in het onderzoeken van 
de huidige situatie, het stellen van duide-
lijke doelen, het onderzoeken van nieuwe 
mogelijkheden en het nemen van acties 
om die doelen te bereiken.  in deze work-
shop maken we je de kracht van coachen 
duidelijk en inspireren we je om zelf aan 
de slag te gaan.  De GRROW gespreks-
structuur leidt in vijf overzichtelijke 
stappen tot een duidelijk eindresultaat. 
Daarnaast reiken we ook een aantal ge-
spreksvaardigheden aan, o.a. exploreren, 
waarderen, betrokken confronteren die 
naast coaching ook in andere professione-
le gesprekken en in samenwerking ingezet 
kunnen worden. 

Deze oplossingsgerichte coaching is effec-
tief omdat je: 
• focust op concrete reële vragen uit de 

praktijk van alledag waardoor het resul-
taat direct invloed heeft op het huidige 
functioneren

• vertrekt vanuit op vooraf scherp gerich-
te doelen en gewenste resultaten

• komt tot nieuwe inzichten, ideeën en 
overtuigingen die aanzetten tot actie 
en zichtbare gedragsverandering. 

Trainers: 
Yoko Theunis en Kaat Jansen, arbeids- en 
organisatiepsychologen, coaches en do-
centen bij Thomas More Antwerpen Toe-
gepaste psychologie. 

Doelgroep:
psychologisch geschoolden, maatschappe-
lijk werkers, leerkrachten, leidinggeven-
den en hR-medewerkers. 

VAN cHc-PROFIEL NAAR 
HANDELINGSGERIcHTE ADVIEZEN

Deze workshop heeft als doel om de deel-
nemers handvaten aan te bieden om op 
basis van cognitieve profielen van kinde-
ren adviezen op maat op te stellen die 
direct implementeerbaar zijn in de klas-
praktijk.
Tijdens deze workshop wordt dieper inge-
gaan op verschillende stappen die leiden 
tot adviezen op maat van het kind. hier-
voor wordt vertrokken vanuit het cognitief 
vaardigheidsprofiel van dit kind (op basis 
van het chc-model). 
De deelnemers gaan daarna zelf aan de 
slag aan de hand van een casus om de 
aangeleerde stappen te doorlopen en 
adviezen op te stellen die zo goed mogelijk 
afgestemd zijn op de noden en sterktes 
van het kind.

Trainers: 
• Gisleen Rauws, psycho-pedagogisch 

consulent cLB De Wissel Antwerpen, 
voorzitter cAp vzw en praktijklector 
Schoolpsychologie KuLeuven. 

• dr. marlies Tierens, klinisch psycholoog 
en coördinator pDc. 

Doelgroep: 
psychologisch geschoolden, hulpverle-
ners/begeleiders van kinderen of jon-
geren, opvoeders, zorgcoördinatoren en 
cLB-medewerkers.

Type vorming: workshop
Datum: di. 29 jan. 2019
Uur: 09u30 – 16u30
Groepsgrootte: max. 12 
Prijs: € 100 (incl. broodjeslunch) 
Inschrijven tot: di. 22 jan. 2018
Info: www.thomasmore.be/tpvorming 

Type vorming: workshop
Datum: vrij. 22 feb. 2019
Uur: 09u30 – 12u30
Groepsgrootte: max. 30 
Prijs: € 50
Inschrijven tot: vrij. 15 feb. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

WERKEN mET DIVERSITEIT IN DE 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
Reflecties uit de praktijk

Wat betekent werken met kinderen en jon-
geren vanuit een transcultureel perspec -
tief concreet in de zorg vandaag? Waar 
lopen zorgverleners tegenaan? hoe kunnen 
we samenwerken met alle actoren op het 
veld om jongeren de kans te geven op een 
gezonde identiteitsontwikkeling, waarin 
etniciteit een rol speelt. Winny Ang vertelt 
in deze lezing over haar praktijk.

Spreker: 
Winny Ang, kinder-en jeugdpsychiater en 
werkzaam te Antwerpen (praktijk voor 
kind en context ‘t_verhaal, MFc Sint-
Jozef, uAntwerpen). Ze heeft een MSc 
in cultural psychiatry (Mc Gill university) 
en is gepassioneerd door creatieve trans-
culturele paden in de klinische praktijk 
ingebed in onze maatschappij.

Doelgroep: 
alle geïnteresseerden. 

Type vorming: lezing 
Datum: di. 5 feb. 2019
Uur: 10u00 - 13u00
Groepsgrootte: onbeperkt 
Prijs: € 50 
Inschrijven tot: di. 29 jan. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

PDc
PSYcHO-
DIAGNOSTIScH
cENTRUm

6



DE INTUÏTIE VAN DE PSYcHIATER

Wat betekent psychotherapie in tijden 
van evidence-based medicine? Mag ik als 
hulpverlener nog intuïtief aanvoelen en 
empathisch inschatten? hebben we onze 
emoties onder controle? psychiatrie en 
psychotherapie staan onder druk. Ze moe-
ten hun meerwaarde steeds nadrukkelijker 
wetenschappelijk aantonen met meetbare 
argumenten. De intuïtieve vaardigheden 
van de hulpverlener worden daarbij on-
voldoende naar waarde geschat. het leven 
en lijden van een mens laat zich immers 
nooit helemaal bevatten. 
Tijdens deze lezing geven de auteurs van 
het boek ‘De intuïtie van de psychiater’ 
een pleidooi voor afgestemde zorg. Door 
verhelderende cases wordt de kracht aan-
getoond van de therapeutische werkre-
latie als een proces van vertragen, aan-
voelen en voorbij de woorden raken. Zo 
benadrukken Kristiaan plasmans en Geert 
Van Asten het belang van psychothera-
pisch werken op maat van de patiënt en 
wijzen ze ons op de valkuilen van een al 
te strakke protocollaire aanpak.
het boek kan na de lezing aangekocht 
worden. 

Sprekers:
• Kristiaan Plasmans is psychiater in p.c. 

Bethanië, cgg Vagga en De Keerkring. 
hij zet zich in voor de opleiding van 
assistent-psychiaters en is medestichter 
van Mindcare, een vzw ter bevordering 
van de toegankelijkheid van de ambu-
lante ggz. 

• Geert Van Asten is psychiater in p.c. 
Bethanië en Tsedek. hij is medestichter 
en voorzitter van vzw Mindcare.

Doelgroep: 
alle geïnteresseerden.

ZELFZORG EN OmGAAN mET 
STRESS IN DE HULPVERLENING

Als je werkt in de hulpverlening doe je 
dat vaak vanuit een groot engagement. Je 
hebt voor dit vak met hart en ziel geko-
zen: mensen helpen die op één of andere 
manier extra ondersteuning nodig hebben. 
Dagelijks word je als hulpverlener gecon-
fronteerd met (soms zware) problemen 
van anderen.
Er wordt van je verwacht dat je op een 
professionele manier antwoorden vindt. 
Daarnaast heb je als hulpverlener ook nog 
je eigen leven dat ook niet altijd helemaal 
vanzelf gaat.
in deze workshop maken we een dag tijd 
en ruimte voor onszelf. We besteden aan-
dacht aan wie jij als hulpverlener bent, 
wat jouw krachten en talenten zijn. Te-
gelijkertijd kijken we ook naar wat er 
minder goed gaat en hoe je daarmee om 
kunt gaan. Je gaat op zoek naar hulpbron-
nen en krijgt een aantal praktische tips 
om met stress om te gaan. Er wordt ge-
werkt vanuit verschillende invalshoeken 
(o.a. met speelse en creatieve middelen) 
en met eenvoudig lichaamswerk. Je goed 
voelen doe je immers niet alleen met je 
hoofd maar vooral ook met je lijf.

Trainers: 
• Dinette Kooiman, orthopedagoog en 

client-centered speltherapeut, als do-
cent verbonden aan het postgraduaat 
client-centered spelcounseling van Tho-
mas More Antwerpen.

• Kris Van cappellen, trainer in laag-
drempelig lichaamswerk en gecerti-
ficeerde Tai Chi bij Rust in Beweging 
(www.rustinbeweging.be)

Doelgroep: 
psychologisch en (ortho)pedagogisch hulp-
verleners en begeleiders.

Type vorming: psycEvent (avondlezing)
Datum: di. 26 febr. 2019
Uur: van 19u30 tot 21u30 (onthaal vanaf 19u00)
Groepsgrootte: onbeperkt
Prijs: niet-studenten € 7 | studenten € 5
(aansluitend receptie) 
Inschrijven tot: di. 19 feb. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

Type vorming: workshop
Datum: di. 26 feb. 2019
Uur: 09u30 – 16u30 
Groepsgrootte: max. 20
Prijs: € 100 (incl. broodjeslunch)
Inschrijven tot: di. 19 feb. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

TOP TREND IN HR
HR analytics

Organisaties investeren meer en meer in 
data-analyse voor onder andere perso-
neelsplanning, talentmanagement en ope-
rationele verbeteringen. Deze hR Analytics 
houdt in dat de werkgever een grote set 
aan data van de werknemers analyseert 
via speciaal ontwikkelde algoritmes. Er is 
veel informatie beschikbaar, maar om die 
met elkaar te verbinden is meestal een an-
der verhaal.
Door hR Analytics is er immers een groot 
potentieel te ontdekken, waaronder het 
verbinden van hR-data met de business 
om bijvoorbeeld voorspellende analyses te 
doen. Door een analyse van cijfers en ge-
anonimiseerde persoonlijkheidskenmerken 
kan bv. meer inzicht verkregen worden in de 
factoren die van invloed zijn op ziektever-
zuim. het is zelfs mogelijk om deze voor-
spellingen in real-time te doen op actuele 
vragen vanuit de business. Dit leidt tot een 
dieper begrip en inzichten die het mogelijk 
maken om gericht actie te ondernemen.
in deze lezing wordt op een heldere ma-
nier uitgelegd wat deze trend inhoudt. Je 
verneemt hoe hR Analytics kan evolueren 
van een hR-speeltje naar een inzicht ge-
vende tool voor de gehele business. Meer 
concreet wordt een algemene introductie 
gegeven op deze nieuwe trend, de werking 
ervan en wat de voordelen kunnen zijn 
voor je bedrijf.

Spreker: 
mattias Rommens, arbeids- en organisa-
tiepsycholoog en data-wetenschapper bij 
Thomas More Antwerpen Toegepaste psy-
chologie

Doelgroep: 
hR medewerkers, leidinggevenden en an-
dere geïnteresseerden.

Type vorming: avondlezing
Datum: do. 28 feb. 2019
Uur: 18u00 – 20u00 
Groepsgrootte: max. 40
Prijs: € 50 
Inschrijven tot: do. 21 feb. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming
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HOOGSENSITIVITEIT @ WORK
De weg naar minder stress, 
een betere focus en meer 
zelfvertrouwen

Je kunt geen krant openslaan of er staat 
een artikel in over stress. De werkdruk 
vandaag is hoog en als je hoogsensitief 
bent, heb je vaak meer dan andere men-
sen moeite om daar goed mee om te gaan. 
Nochtans beschikken hoogsensitieve me-
dewerkers over heel wat troeven. het is 
alleen een kwestie om deze te ontdekken, 
ze verder te ontwikkelen én ze goed te 
leren inzetten. hoe kun je een hoogsen-
sitieve persoon laten openbloeien op de 
werkvloer? 
Tijdens deze lezing krijg je heel wat prak-
tische tips om beter met de belangrijkste 
knelpunten om te gaan. Daarnaast is er ook 
uitgebreid aandacht voor de vele talenten 
van hoogsensitieve werknemers, en hoe je 
die als hefboom kunt gebruiken voor een 
hechter en beter presterend team. Deze 
lezing is dé wegwijzer voor hoogsensitieve 
personen of personen die betrokken zijn 
bij het uitbouwen van gezonde loopbanen 
en teams.

Sprekers: 
• Ilse Van den Daele, oprichter en voor-

zitter van de Vlaamse vereniging voor 
hooggevoelige personen. 

• Karin Nauwelaerts, hR expert, veran-
dermanager en directeur bij de Stad 
Antwerpen.

Beiden zijn ze auteur van het boek hoog-
sensitiviteit @ work, uitgegeven bij Lanoo 
in 2017.

Doelgroep:
iedereen betrokken bij het uitbouwen van 
gezonde loopbanen, zoals hR medewer-
kers, selectieconsulenten, loopbaanbege-
leiders, hR verantwoordelijken, leiding-
gevenden, maar ook de hoogsensitieve 
persoon zelf.

PSYcHODIAGNOSTIEK IN EEN 
SUPERDIVERSE SAmENLEVING

De laatste jaren wordt de gezondheids-
zorg steeds meer geconfronteerd met 
een diverse cliëntenpopulatie. Dit stelt 
de psychodiagnosticus voor enkele uitda-
gingen in het psychodiagnostisch proces. 
het is immers niet altijd mogelijk om de 
veelgebruikte psychodiagnostische instru-
menten in te zetten bij personen met een 
verschillende culturele achtergrond dan 
de westerse. Er stellen zich enkele moei-
lijkheden waarvan de psychodiagnosticus 
zich bewust moet zijn en hij dient er ook 
rekening mee te houden als hij aan ‘faire’ 
diagnostiek wil doen. 

Wat deze moeilijkheden kunnen zijn en 
hoe we er mee om kunnen gaan, staat 
centraal deze dag. Tijdens de workshop 
wordt dieper ingegaan op wat faire diag-
nostiek inhoudt. We bespreken waar de 
moeilijkheden liggen van het toepassen 
van Westerse instrumenten bij een niet- 
Westerse cliëntenpopulatie. Aan de hand 
van enkele praktijkvoorbeelden wordt 
geïllustreerd hoe de moeilijkheden in de 
praktijk tot uiting komen en hoe de psy-
chodiagnosticus hiermee kan omgaan.

Trainer: 
caroline Dejonghe, docent en medewer-
ker psychodiagnostisch centrum.

Doelgroep: 
psychologisch en (ortho)pedagogisch ge-
schoolden, maatschappelijk werkers, op-
voeders en cLB medewerkers. 

Type vorming: lezing 
Datum: do. 25 april 2019
Uur: 09u30 - 12u30
Groepsgrootte: max. 40 
Prijs: € 50 
Inschrijven tot: do. 18 april 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

Type vorming: workshop
Datum: do. 9 mei 2019
Uur: 13u30 – 16u30 
Groepsgrootte: max. 30
Prijs: € 50
Inschrijven tot: do. 2 mei 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

EmOTION FOcUSED cOUNSELING 

in een context van psychosociale hulpver-
lening is onze manier van denken, voelen 
of doen vaak het onderwerp van aandacht. 
het doel heeft steeds op één of ander ma-
nier het welzijn van de hulpvrager en diens 
persoonlijke groei voor ogen. het kader 
van waaruit deze hulp gebeurt, kan sterk 
verschillen in de mate waarin het inzet op 
gedragsverandering, verandering van den-
ken of de rol van emoties. 
De workshop wil de deelnemers een dieper 
inzicht geven in het belang en de werk-
zaamheid van emoties. Bovendien wordt 
er ingegaan op het niveau van de dage-
lijkse praktijk als hulpverlener en worden 
tools en methodieken aangereikt om met 
hulpvragers in verscheidene settings rond 
emoties aan de slag te gaan. 
Deelnemers zullen kennis maken met de 
principes van Emotion Focused Therapy, 
zoals die uitgewerkt is door Les Green-
berg en collega’s. Bovendien komt aan 
bod hoe deze ideeën vruchtbaar kunnen 
geïntegreerd worden in de praktijk van 
verschillende vormen van psychosociale 
hulpverlening. Tenslotte wordt ook een 
zicht gegeven op de manier waarop dit ka-
der een bron is geweest voor het ontwik-
kelen van preventieve programma’s rond 
emotionele vaardigheden, zoals die o.m. 
werden uitgewerkt voor kinderen, leer-
krachten en ouders (Gottman et al., 1996).   

Trainer: 
Kristof Stappers, psycholoog/psychothe-
rapeut en docent bij Thomas More Antwer-
pen Toegepaste psychologie. 

Doelgroep: 
psychologisch en (ortho)pedagogisch ge-
schoolden, opvoeders, hulpverleners, zorg-
coördinatoren en cLB-medewerkers.

Type vorming: workshop
Datum: do. 9 mei 2019
Uur: 09u30 – 12u30 
Groepsgrootte: max. 40
Prijs: € 50
Inschrijven tot: do. 2 mei 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming
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Data: di. 6 nov. 2018 en di 13 nov. 2018
Uur: telkens van 09u30 tot 16u30
Groepsgrootte: max. 20
Prijs: € 200 (incl. broodjeslunch)
Inschrijven tot: di. 30 okt. 2018
info: www.thomasmore.be/tpvorming

GEWELDLOOS cOmmUNIcEREN EERLIJKE cONTAcTEN (INTRODUcTIE-
cURSUS), VOEDENDE RELATIES... VAN GELIJK NAAR GELUK

Laat je gemakkelijk over je heen wal-
sen? Of wals je zelf soms over anderen 
heen? heb je snel de indruk dat iemand 
je aanvalt/bekritiseert? Zeg je, vaker 
dan je lief is, kwetsende dingen tegen de 
mensen die je graag ziet? Verlies je je-
zelf soms in conflicten? Zou je je mening 
beter willen kunnen formuleren? Wil je 
graag opkomen voor jezelf en daarin au-
thentiek zijn met respect voor jezelf en 
de ander? Wil je graag jouw empathische 
vaardigheden vergroten? Wil je graag 
ontdekken wat je (zelf)oordelen je te 
vertellen hebben? Wil je anders omgaan 
met je kwaadheid (of die van een ander)? 
Wil je ook kijken voorbij gelijk/ongelijk?
Tijdens deze twee introductiedagen 
maak je kennis met twee modellen: Ge-
weldloze Conflicthantering en Geweld-
loze communicatie. Je krijgt een stevig 
theoretisch kader mee, dat opgebouwd 
wordt a.h.v. ervaringen van deelnemers 
en trainer.
in het eerste deel krijg je inzichten in 
het ontstaan van geweld (conflicten), de 
verschillende vormen en oorzaken (en 
eigen, al dan niet helpende, communica-
tiepatronen). 

We staan er niet vaak bij stil, maar de 
cultuur binnen een bedrijf is allesbepa-
lend voor het doen en laten. Bovendien 
geldt een goede analyse van de cultuur 
als sleutel tot een duurzame matching 
van werkzoekende en werkgever. Wie 
een heersende cultuur kan herkennen, 
kan er dus ook op inspelen. Zo krijg jij 
als jobconsulent, recruiter of hR verant-
woordelijke extra troeven! 
 in deze training leren we je:
· herkennen welke cultuur er in een or-

ganisatie heerst via analyse uit jobad-
vertenties en websites

· met onze tool “Organiscoop” chec-
ken of de zelfcultuur van een persoon 
matcht met een bepaalde bedrijfscul-
tuur

· hoe je iemand gericht kan voorberei-
den op een sollicitatie na een cultuur-
screening

Via de praktische oefeningen zal je een 
echte ‘bedrijfscultuurbril’ ontwikkelen 
die je kan toepassen op alle organisaties. 
het is niet alleen leerzaam, het is ook fun! 

Data: do. 21 feb. 2019 en do 28 feb. 2019
Uur: telkens van 09u30 tot 16u30
Groepsgrootte: max. 15
Prijs: € 200 (incl. broodjeslunch)
Inschrijven tot: do. 14 feb. 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

Bovendien zal het je zeker helpen om die 
duurzame matching nóg beter te maken 
en het draaideureffect binnen bedrijven 
te beperken.

Trainer:
Sven Van Damme, consultant/trainer bij 
huMANO. huMANO is een adviesbureau 
voor social-profit, sportfederaties en 
KMO’s dat is gespecialiseerd in organisa-
tieontwikkeling, hRM en integrale Kwali-
teitszorg (www.humano.be). 

Doelgroep:
iedereen betrokken bij hRM, zoals hR 
medewerkers, recruiters, loopbaancoa-
ches, (uitzend)consulenten, change ma-
nagers, leidinggevenden.

EEN KIJK OP BEDRIJFScULTUUR: HOE HERKENNEN EN TOEPASSEN?

in het tweede deel maak je kennis met 
een alternatief. We focussen ons op zo-
wel het zend- (hoe druk ik mezelf uit) als 
het ontvanggedeelte van communicatie 
(hoe luister ik), waarin verbinding met 
jezelf én de ander centraal staat. 
Tijdens deze training hanteren we een 
werkvorm waarbij je niet enkel inzicht 
krijgt in bepaalde denkkaders en visies. 
Je gaat ook actief aan de slag met eigen 
situaties, interactieve uitwisselingen en 
een grote variatie aan oefeningen.

Trainer:
Heidi Stinissen, trainer in Geweldloze 
communicatie volgens Dr. Marshall Ro-
senberg (kandidaat voor certificering) en 
coördinator centrum Blabla (www.bla-
blablabla.be).

Doelgroep:
alle geïnteresseerden.
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Wie de tweedaagse introductie in Ge-
weldloze communicatie volgde, kan in-
schrijven voor deze driedaagse verdie-
pingstraining. Er wordt verzocht dat je 
enigszins vertrouwd bent met het proces 
van Geweldloze communicatie.

‘Het horen met enkel de oren, is één 
ding. Het horen in de zin van begrijpen, 
is iets anders. Maar het horen van de 
geest is niet beperkt tot één van deze 
‘functies’. Daarom vraagt empathie een 
leegte van al deze ‘functies’. En wan-
neer deze functies (horen met de oren, 
begrijpen met het verstand, …) leeg zijn, 
luistert je hele wezen. Dan ontstaat er 
een onmiddellijk ‘vatten’ van wat er 
zich vlak voor jou bevindt, iets dat nooit 
kan gehoord worden met het oor of be-
grepen met het verstand.” - chuang-Tzu

Empathie is wezenlijk in het gedachte-
goed van Geweldloze communicatie. 
Empathie stelt ons in staat de wereld op 
een nieuwe manier waar te nemen en te-
gemoet te treden.
 
Veel meer dan enkel ‘begrijpen’ waar 
empathie over gaat, zullen we drie da-
gen lang kansen bieden om aan den lijve 

in deze tweedaagse opleiding reiken we 
bouwstenen aan om het maximale uit je 
team en jezelf te halen. We bouwen aan 
vertrouwen in het team, we bestuderen 
factoren die motivatie en betrokkenheid 
bevorderen. En we kijken kritisch naar de 
manier waarop we beslissingen nemen. 
Ook gepast omgaan met conflict in het 
team maakt deel uit van deze tweedaagse. 

het is belangrijk dat werknemers betrok-
ken en gemotiveerd zijn, maar hoe be-
reik je dat als leidinggevende? hoe sti-
muleer je vertrouwen en hoe ga je om 
met conflicten op de werkvloer? Hoe ne-
men we beslissingen en hoe draag ik van-
uit mijn waarden bij aan de missie van 
mijn organisatie? Kortom: hoe zorg jij als 
leidinggevende voor welzijn EN optimale 
prestaties. 

We gaan tijdens deze tweedaagse oplei-
ding in op deze verschillende thema’s. 

Data: do. 14 maart, do. 21 maart 
 en vr. 22 maart 2019 
Uur: telkens van 09u30 tot 16u30
Groepsgrootte: max. 20
Prijs: € 300 (incl. broodjeslunch)
Inschrijven tot: do. 7 maart 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

Data: do. 4 en vr. 5 april 2019
Uur: telkens van 09u00 tot 16u00 
Groepsgrootte: max. 16
Prijs: € 600 (incl. broodjeslunch) 
Inschrijven tot: do. 28 maart 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

te ervaren hoe het is om vanuit empathie 
te verbinden met jezelf, hoe het is om 
ontvangen te worden vanuit empathie, 
en ook om empathisch te verbinden met 
anderen.

Trainer:
Heidi Stinissen, trainer in Geweldloze 
communicatie volgens Dr. Marshall Ro-
senberg (kandidaat voor certificering) en 
coördinator centrum Blabla (www.bla-
blablabla.be).
 
Doelgroep:
voor wie de tweedaagse introductie 
volgde en zich hier graag verder in wil 
verdiepen. 

GEWELDLOOS cOmmUNIcEREN (VERDIEPENDE cURSUS): 
DE KRAcHT VAN EmPATHIE

We kiezen voor een praktische aanpak 
waarin we werken vanuit jouw ervarin-
gen waarbij onze bouwstenen en ant-
woorden steeds wetenschappelijk onder-
bouwd zijn. 

Trainers:
• dr. Jeroen camps, arbeids- en organi-

satiepsycholoog bij Thomas More Ant-
werpen Toegepaste psychologie. 

• Kaat Jansen, arbeids- en organisatie-
psycholoog en coach bij Thomas More 
Antwerpen Toegepaste psychologie.

Doelgroep: 
leidinggevenden met bij voorkeur 1 à 5 
jaar leidinggevende ervaring. 

LEIDINGGEVEN, HAAL HET mAXImALE UIT JE TEAm EN JEZELF
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Je collega’s, leerlingen, patiënten, leiding-
gevenden, partner, vrienden, enz. coachen? 
Dat kan, en het is niet eens zo moeilijk! Dit 
merk je in deze interactieve training waar-
bij je concrete vaardigheden en inzichten 
leert waarmee je direct aan de slag kan gaan 
én verschil mee maakt. in deze 4-daagse 
training geven we je inzichten en oefenen 
we de basisvaardigheden in van coaching. 

Deze vierdaagse training is gebaseerd op 
inspirerend coachen, appreciative inquiry, 
talent in actie en zelfdeterminatie theorie. 
Oefening staat centraal in de opleiding. De 
training is gestructureerd, dynamisch en 
erg leerrijk. coaching is meer dan het voe-
ren van een goede babbel: het is gericht 
op echt resultaat, op enthousiasme (bij 
diegene die je coacht, en bij jou) en op 
zelfinitiatief (‘ondernemer’ worden van je 
dromen, verlangens, daar gaat het om). 

Je kunt coachen op dingen die niet goed 
lopen (die de gecoachte graag anders had 
willen zien), maar het kan ook gaan over 
dingen die wel goed lopen: over bijvoor-
beeld succesverhalen, waarbij je nagaat 
hoe het komt dat het daar wel goed lukte 
en hoe je die inzichten in andere situaties 
kan inzetten. We kijken vooral naar de ‘ge-
wenste situatie’ (we kijken vooruit) en blij-

Data:  Reeks 1: di. 21 en di. 28 mei 
  en do. 6 en do. 13 juni 2019  
  Reeks 2: di. 4, di. 11, di 18 
  en di. 25 juni 2019 
Uur: telkens van 09u30 tot 16u30 
Groepsgrootte: max. 12
Prijs: € 400 (incl. broodjeslunch) 
Inschrijven tot: di. 14 mei 2019
Info: www.thomasmore.be/tpvorming

ven niet plakken bij waarom het niet goed 
liep (de ‘verwenste situatie’). Onze aanpak 
is ‘no nonsens’, eerlijk, spontaan, plezant 
en best wel eenvoudig. het gebeurt niet 
op basis van ‘coach’-truckjes en techniek-
jes, dat voelt de gecoachte gelijk aan. 
Tijdens deze vier trainingsdagen leren we 
structuur brengen in het gesprek (en een 
traject) en oefenen we stapsgewijs vaar-
digheden voor het krachtig verlopen van 
coaching.

Trainer:
Kaat Jansen, arbeids- en organisatie psy-
choloog en coach bij Thomas More Antwer-
pen Toegepaste psychologie.

Doelgroep: 
psychologisch geschoolden, (ortho)pe-
dagogisch geschoolden, maatschappelijk 
werkers, leerkrachten, leidinggevenden 
en andere geïnteresseerden.

WAARDEREND cOAcHEN

LOcATIE
Thomas more Antwerpen
Opleiding Toegepaste Psychologie
campus Sanderus, molenstraat 8
2018 Antwerpen
+32 (0)3 241 08 29
Routeplan: www.thomasmore.be 

We bezorgen je de praktische info en de lo-
catie voor aanvang van de vorming per mail. 

INScHRIJVING & ANNULATIE 
Inschrijven gebeurt via de inschrijvings-
module op www.thomasmore.be/tpvor-
ming. Betalen gebeurt via het beveiligd 
online betaalplatform. Na betaling ont-
vang je een bevestigingsmail. Wanneer 
een organisatie meerdere personen wilt 
inschrijven, is het noodzakelijk elke deel-

nemer afzonderlijk te registeren en de 
betalingsmodaliteiten per persoon af te 
handelen.

Je kunt kosteloos annuleren tot 14 dagen 
voor de start van de vormingsactiviteit. 
Bij annulering korter dan 14 kalenderda-
gen voor de start wordt de volledige prijs 
aangerekend. Jouw inschrijving kan wel 
overgenomen worden door een collega. 
Als je een training onderbreekt, of stop-
zet, of als je een sessie afwezig bent, is 
er geen prijsvermindering noch terugbe-
taling van een deel van het inschrijvings-
geld mogelijk. 

Bij onvoldoende Inschrijvingen of on-
voorziene omstandigheden heeft Thomas 
more het recht een vormingsactiviteit 

te annuleren of te verplaatsen. In geval 
van annulatie brengen we je tijdig op de 
hoogte via het opgegeven mailadres en 
betalen we het inschrijvingsgeld terug.
Bij deelname aan een vormingsactiviteit, 
ontvang je een aanwezigheidsattest.

SUBSIDIE 
Thomas more aanvaardt betaling via kmo-
portefeuille. Als ondernemer of zelfstan-
dig consulent kan je hierop beroep doen. 
Vanaf 1 april 2016 is de kmo-portefeuille 
vereenvoudigd. Alle info is terug te vin-
den op www.kmo-portefeuille.be. 

mEER WETEN?
Elsje Goris en marleen Van Remoortere
pv.tp@thomasmore.be
Tel. + 32 3 241 08 29

pRAKTiSch
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POSTGRADUAAT cLIENT-cENTERED SPELcOUNSELING

Dit postgraduaat leidt professionals op tot 
spelcounselor met een client-centered 
basishouding. Een client-centered spel-
counselor begeleidt kinderen met uiteen-
lopende psychosociale problemen: rouw, 
(faal)angst, echtscheiding, pestproblema-
tiek, ...
het spel van het kind staat centraal. Spel 
is een natuurlijke uiting van het kind. 
Daarin laat het zien waarmee het zich be-
zighoudt en welke problemen het ervaart. 
Spel geeft het kind ook de gelegenheid om 
te ontspannen, gedachten, gevoelens en 
wensen te uiten, ervaringen te verwerken 
en te experimenteren met nieuw gedrag.

De opleiding verloopt in samenwerking 
met de NVS (Netwerk Vlaamse Spelthera-
peuten) en het centrum voor Social Work 
van de hogeschool utrecht. 

Doelgroep
professionele bachelors Toegepaste psy-
chologie en Orthopedagogie, masters psy-
chologie en pedagogische Wetenschappen, 
bachelors Gezinswetenschappen. Bij een 
ander diploma hoger onderwijs zal een 
stuurgroep voor de toelatingsvoorwaarden 
elk dossier individueel beoordelen 

Uurrooster
• 2 academiejaren (40 studiepunten);
• 10 praktijkgerichte modules;
• 240 contacturen;
• lesdagen voornamelijk op donderdag;
• trainingen: residentieel van vrijdag-

avond tot zondagmiddag.

Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat
• Gebruik van elektronisch platform 
• Studentenkaart
• Toegang tot Thomas More Leercentrum
De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.
 
PROGRAmmA 
het eerste opleidingsjaar bestaat uit 5 
modules die samen 9 opleidingsdagen en 
twee trainingsweekends omvatten. Bij 
deze modules zijn er  intervisiemomenten 
voorzien. 

het tweede opleidingsjaar bestaat uit 5 
modules die samen 12 opleidingsdagen en 
één trainingsweekend omvatten. 
Bij deze modules zijn er supervisie-mo-
menten voorzien.

Opleidingsjaar 1
• Module 1 | Inleiding in de client-cente-

red basishouding
• Module 2 | Spel en spelontwikkeling
• Module 3 | Training 1: grondhoudingen 

in client-centered spelcounseling
• Module 4 | Het proces van client-cente-

red spelcounseling
• Module 5 | Training 2: ‘getuige zijn’

Opleidingsjaar 2
• Module 6 | Interventies in client-cente-

red spelcounseling (deel 1)
• Module 7 | Het kind in zijn context
• Module 8 | Interventies in client-cente-

red spelcounseling (deel 2)
• Module 9 | Training 3: thema’s in het 

client-centered spelcounselingsproces
• Module 10 | Psychosociale problemen 

bij kinderen.

Totaal: 40 studiepunten 

Inschrijvingen
het aantal deelnemers is beperkt tot 25. 
inschrijven voor aparte modules is niet 
mogelijk.
Je kan je kandidaat stellen voor de oplei-
ding via een motiveringsbrief mét cV aan 
tini.hilgert@thomasmore.be
Nadien word je uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek.
Een nieuwe cyclus start in oktober 2019.

Groepsgrootte: max. 25
Prijs per academiejaar: € 1700
inclusief
• elektronisch leerplatform 
• intervisie / supervisie
• verblijfskosten voor de trainingsweekenden.
Locatie: campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. + 32 (0)3 241 08 29
contact:
• inhoudelijk: tini.hilgert@thomasmore.be
• praktisch: sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-ccs

pOSTGRADuATEN
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POSTGRADUAAT FORENSIScHE PSYcHO DIAGNOSTIEK & cOUNSELING 

De forensische psychologie beweegt zich 
op het raakvlak van de psychosociale 
hulpverlening en justitie. De forensische 
hulpverlening vereist dan ook specifieke 
kennis en vaardigheden, zoals juridische 
en deontologische kennis, kennis van fre-
quente vormen van psychopathologie bin-
nen dit werkveld, vaardigheid in de hante-
ring van forensische psychodiagnostische 
instrumenten, en counselingvaardigheden 
relevant voor de hulpverlening bij daders 
en slachtoffers.
De groei van de forensische hulpverlening 
gaat gepaard met een toenemende vraag 
naar specifieke kennis en deskundigheid. 
Dit postgraduaat reikt professionals een 
brede en diepgaande vorming in de fo-
rensische psychologie aan. het curriculum 
waarborgt een integrale aanpak, gericht 
op kennis én vaardigheden.

Doelgroep
professionele bachelors Toegepaste psy-
chologie, masters psychologie en pedago-
gische Wetenschappen.
Bij een ander diploma hoger onderwijs zal 
een stuurgroep voor de toelatingsvoorwaar-
den elk dossier individueel beoordelen. 

Uurrooster
• 2 academiejaren (40 studiepunten); 
• 8 modules; 
• 168 contacturen (28 x 3 uren) per aca-

demiejaar;
• vaste lesdagen: dinsdag- of donderdag-

avond. 
 
Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat
• Gebruik van elektronisch platform
• Studentenkaart
• Toegang tot Thomas More Leercentrum
De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

PROGRAmmA
het curriculum bestaat uit modules waar-
bij telkens naar een evenwicht tussen the-
orie en praktijk zal gestreefd worden. in 
elke module worden enerzijds de recente 
tendensen, visies en benaderingen in ver-
band met het desbetreffend onderwerp 

gekaderd. Anderzijds worden de nodige 
vaardigheden toegelicht en aan de prak-
tijk getoetst.

Opleidingsjaar 1 
• Module 1 | Tussen justitie en hulpverle-

ning 
• Module 2 | Psychodiagnostiek bij vol-

wassen plegers (deel 1)
• Module 3 | Psychodiagnostiek bij vol-

wassen plegers (deel 2) 
• Module 4 | Psychodiagnostiek bij min-

derjarige plegers 

Opleidingsjaar 2 
• Module 5 | Integratief werken binnen 

het forensisch werkveld 
• Module 6 | Counseling bij plegers (deel 1) 
• Module 7 | Counseling bij plegers (deel 2) 
• Module 8 | De psychologie van het slacht-
 offer

Totaal: 40 studiepunten  
Inschrijvingen
het aantal deelnemers is beperkt tot 25. 
Je kan je inschrijven voor het hele post-
graduaat of voor aparte modules.
Je kan je kandidaat stellen voor de oplei-
ding via een motiveringsbrief mét cV aan 
kasia.uzieblo@thomasmore.be

Groepsgrootte: max. 25
Prijs:
• volledig academiejaar: € 950
• aparte modules: € 360 per module
incl. elektronisch leerplatform 
Locatie: campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. + 32 (0)3 241 08 29
contact: kasia.uzieblo@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-fpc 
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pOSTGRADuATEN

het postgraduaat Gedragscounseling leidt 
professionals op in de psychosociale bege-
leiding binnen een gedragstherapeutisch 
kader. Als gedragscounselor train, onder-
steun en begeleid je kinderen, jongeren 
en volwassenen die problemen ervaren in 
hun dagelijks functioneren. Verschillende 
begeleidingsvormen en probleemgebieden 
komen in de opleiding aan bod.  

Doelgroep
professionele bachelors Toegepaste psy-
chologie en Orthopedagogie, masters 
psychologie en pedagogische Wetenschap-
pen, psychiaters (in opleiding). 
Deelnemers moeten tewerkgesteld zijn in 
een setting die psychosociale begeleiding 
toelaat.

Uurrooster
• 2 academiejaren;
• 10 modules;
• 258 contacturen;
• 15 opleidingsdagen (90 uur), 5 supervi-

siedagen (30 uur) en 3 gedragstherapeu-
tische supervisies (9u) per opleidings-
jaar;

• een module omvat 3 opleidingsdagen 
van 6 uren en 1 supervisiedag;

• vaste lesdag: vrijdag.

Professionele bonus
• Getuigschrift postgraduaat Gedrags-

coun seling
• Gratis Lidmaatschap van de Vlaamse 

Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)
• Gebruik van elektronisch platform
• Studentenkaart
• Toegang tot Thomas More Leercentrum
De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

PROGRAmmA

Opleidingsjaar 1
• Module 1 | Gedragstherapeutisch proces 
• Module 2 | Leertheoretische principes 
• Module 3 | Begeleidingsdomein psycho-

educatie en groepstraining 
• Module 4 | Begeleidingsdomein crisis-

hulp en bemiddeling 
• Module 5 | Begeleidingsdomein onder-

steunende en activerende begeleiding

POSTGRADUAAT GEDRAGScOUNSELING

Opleidingsjaar 2
• Module 6 | Probleemdomein emoties 
• Module 7 | Probleemdomein gezin en re-

latie 
• Module 8 | Probleemdomein zelfcontro-

le 
• Module 9 | Probleemdomein stress 
• Module 10 | Probleemdomein existenti-

ele vragen

Totaal: 40 studiepunten 
Inschrijvingen
het aantal deelnemers is beperkt tot 20. 
inschrijven voor aparte modules is niet 
mogelijk.

Je kan je kandidaat stellen voor de op-
leiding door een motivatiebrief mét cv te 
mailen naar elise.debeer@thomasmore.be 
Nadien word je uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek.

Groepsgrootte: max. 20
Prijs per academiejaar: € 1600
incl. elektronisch leerplatform, supervisie
Locatie: campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. + 32 (0)3 241 08 29
contact:
• inhoudelijk: elise.debeer@thomasmore.be 
• praktisch: sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-gc 
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POSTGRADUAAT INTERcULTURELE HULPVERLENING

in onze samenleving staat de hulpver-
lening voor boeiende uitdagingen. in de 
relatie hulpverlener-cliënt spelen cultuur-
verschillen een rol. Dit postgraduaat werkt 
aan het versterken van de interculturele 
competentie van een hulpverlener. Vanuit 
een cultuursensitief perspectief kunnen 
hulpvraag en zorgaanbod beter op elkaar 
afgestemd worden. Specifieke thema’s en 
methodes van intercultureel bemiddelen, 
coachen en hulpverlenen komen aan bod. 
Na dit postgraduaat ben je in staat om 
met een open, nieuwsgierige houding het 
onbekende te bevragen, zowel bij andere 
mensen als bij jezelf.

Dit postgraduaat is een samenwerking tus-
sen Thomas More, opleiding Toegepaste 
psychologie, ciMic en
Associatie Ku Leuven. 

Doelgroep
We streven naar een heterogene en multi-
disciplinaire deelnemersgroep waar leren 
van elkaar van belang is: 
• masters en professionele bachelors in 

humane wetenschappen of 
• gelijkgesteld door (werk-)ervaring in 

het domein van de interculturele hulp-
verlening.

Uurrooster
Eén academiejaar met vier modules die 
als totaalpakket (20 studiepunten) worden 
aangeboden.

De opleiding vindt plaats op dinsdagen 
(Antwerpen) en 1 zaterdag (Mechelen). 

Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat 
• Gebruik van elektronisch platform
• Studentenkaart 
• Toegang tot Thomas More Leercentrum

De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

PROGRAmmA
het aanbod bestaat uit interactieve lezin-
gen door gastdocenten, praktijkgerichte 
workshops en opdrachten.

module 1
ik en de ander: over identiteit en intercul-
turaliteit in de hulpverleningsrelatie. 

module 2
hulpverlenen in de superdiverse samenle-
ving.

module 3 
interculturele vaardigheden.

module 4
hulpverleningsmethoden en –praktijken. 

Totaal: 20 studiepunten  

Inschrijvingen
Je kan je kandidaat stellen voor de oplei-
ding via een motiveringsbrief mét cV aan 
• sofian.elbouazati@thomesmore.be of 
• meike.vroom@thomesmore.be 

patrick Meurs is mede-initiatiefnemer.

Groepsgrootte: max. 25
Prijs per academiejaar: € 950
incl. elektronisch leerplatform 
Locatie: campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. + 32 (0)3 241 08 29
contact:
• inhoudelijk: 
 sofian.elbouazati@thomesmore.be of
 meike.vroom@thomesmore.be
• praktisch: sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-ih
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POSTGRADUAAT NEUROPSYcHOLOGIScHE DIAGNOSTIEK & cOUNSELING

Binnen de neuropsychologie bestuderen 
we de werking van het brein en de rela-
tie daarvan met gedrag. in de voorbije 
decennia is de interesse voor de neuro-
psychologie aanzienlijk toegenomen. Niet 
alleen kwam er vanuit wetenschappelijke 
hoek een stroom informatie op gang (con-
gressen, boeken, tijdschriften), maar ook 
in het klinisch werkveld ontstond er een 
toenemende behoefte om de bestaande 
psychologische toepassingen te verbinden 
met inzichten uit de neurowetenschappen.
Dit postgraduaat wil de kloof tussen de 
twee overbruggen zodat in de dagelijkse 
praktijk de meest recente evidence-based 
evoluties uit de neurowetenschappen ook 
effectief kunnen worden gehanteerd. 
in dit postgraduaat worden de lessen in-
gericht door verschillende ervaren en be-
vlogen docenten, met ieder hun eigen ex-
pertise, die hun sporen verdiend hebben 
in hun vakgebied. De docenten zullen aan 
de hand van demonstraties van testmate-
riaal en de besprekingen van casussen, de 
theoretische modellen toelichten. hierbij 
zal het accent niet enkel op kennis maar 
ook op vaardigheden gericht zijn. Met als 
doel om concrete handvatten aan te rei-
ken om deze zelf in de praktijk te kunnen 
toepassen. Alle docenten zijn werkzaam 
in de praktijk en de cursus is erop gericht 
om deze praktische ervaring uit te dragen 
in voorbeelden, casuïstiek en beeldmate-
riaal. Specifieke voorkennis en/of ervaring 
binnen de neuropsychologie is niet vereist. 

Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat 
• Gebruik van elektronisch platform 
• Studentenkaart 
• Toegang tot Thomas More Leercentrum
De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

Doelgroep
professionele bachelors Toegepaste psy-
chologie, masters psychologie en masters 
pedagogische Wetenschappen.

Uurrooster
• 2 academiejaren;
• 84 contacturen (28 avonden van 3 uren); 

• Vaste lesdagen: dinsdag- of donderdag-
avond; half dagdeel voor Adventure The-
rapy bij module counseling themareeks 1 

Je kunt je inschrijven voor afzonderlijke 
modules. 

PROGRAmmA 
Alle modules worden praktijkgericht in-
gevuld met extra aandacht voor nieuw 
diagnostisch instrumentarium en counse-
lingmethodieken.

Opleidingsaanbod 2018-2019
• Module | Neuropsychologische diagnos-

tiek bij kinderen en jongeren 
• Module | Neuropsychologische Counse-

ling Themareeks 1

Opleidingsaanbod 2019-2020
• Module | Neuropsychologische diagnos-

tiek bij volwassenen en ouderen
• Module | Neuropsychologische Counse-

ling Themareeks 2

Totaal: 20 studiepunten (4 modules)

Toelatingsvoorwaarden
Aangezien de opleiding een sterke psycho-
diagnostische basis veronderstelt, richt ze 
zich rechtstreeks tot bachelors in de Toe-
gepaste psychologie en masters in de psy-
chologie of pedagogische Wetenschappen. 
Bij een ander diploma hoger onderwijs zal 
een stuurgroep voor de toelatingsvoor-
waarden elk dossier individueel beoordelen 
Je kan je kandidaat stellen voor de oplei-
ding via een motivatiebrief mét cV aan 
Noortje.Hermans@thomasmore.be

Groepsgrootte: max. 25
Prijs:
• Voor het volledige postgraduaat: € 975 
 4 modules incl. elektronisch leerplatform 
 en Adventure Therapy
• Enkel beide counselingsmodules: € 745 
 incl. elektronisch leerplatform
 en Adventure Therapy
Locatie: variabel Antwerpen/Gent (zie website) 
Tel. + 32 (0)3 241 08 29 
contact: 
• inhoudelijk: 
 noortje.hermans@thomasmore.be 
• praktisch: sofie.rysheuvels@thomasmore.be 
Website: www.thomasmore.be/pg-ndc 

pOSTGRADuATEN
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POSTGRADUAAT PSYcHODIAGNOSTIEK

Dit postgraduaat gaat dieper in op actuele 
tendensen en evoluties in het psychodiag-
nostisch denken binnen de verschillende 
psychologische werkvelden. 
Je kiest minstens 4 modules uit een aan-
bod van 12. Elke module kadert de re-
cente tendensen, visies en benaderingen 
in verband met psychologisch onderzoek. 

Bestaande en nieuwe diagnostische instru-
menten worden toegelicht, beoordeeld en 
aan de praktijk getoetst. Een greep uit de 
thema’s: intelligentie, ADhD, leerstoor-
nissen, opvoeding en persoonlijkheid.

Doelgroep
professionele bachelors Toegepaste psy-
chologie, masters psychologie en masters 
pedagogische Wetenschappen.

Uurrooster
• 1 of 2 academiejaren; 
• 84 contacturen (28 x 3 uren);
• vaste lesdagen: dinsdag- of donderdag-

avond; 
• Je kunt je inschrijven voor afzonderlijke 

modules. 

Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat 
• Gebruik van elektronisch platform 
• Studentenkaart 
• Toegang tot Thomas More Leercentrum

De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

PROGRAmmA 
Alle modules worden praktijkgericht in-
gevuld met extra aandacht voor nieuw 
diagnostisch instrumentarium en metho-
dieken.

Opleidingsaanbod 2017-2018
• Module 1 | Intelligentieonderzoek bij 

kinderen 
• Module 2 | Diagnostiek van opvoeding 

en gezin 
• Module 3 | Diagnostiek van welzijn en 

gezondheid bij kinderen 
• Module 4 | Neuropsychologisch onder-

zoek bij volwassenen en ouderen

• Module 5 | Persoonlijkheidsdiagnostiek 
bij kinderen, adolescenten en volwasse-
nen

• Module 6 | Diagnostiek van ontwikke-
lingsstoornissen

Opleidingsaanbod 2018-2019 
(onder voorbehoud)
• Module 1 | Neuropsychologisch onder-

zoek bij kinderen 
• Module 2 | Diagnostiek van leerstoornis-

sen 
• Module 3 | Diagnostiek van gedrag en 

emotie bij kinderen 
• Module 4 | Diagnostiek van ontwikke-

lingsstoornissen 
• Module 5 | Forensische diagnostiek
• Module 6 | Diagnostiek van welzijn en 

gezondheid bij volwassenen

Totaal: 20 studiepunten (4 modules)

Toelatingsvoorwaarden
Aangezien de opleiding een sterke psycho-
diagnostische basis veronderstelt, richt ze 
zich rechtstreeks tot bachelors in de Toege-
paste psychologie en masters in de psycho-
logie of pedagogische Wetenschappen. Bij 
een ander diploma hoger onderwijs zal een 
stuurgroep voor de toelatingsvoorwaarden 
elk dossier individueel beoordelen. 

Groepsgrootte: max. 25
Prijs:
• voor het postgraduaat: € 950 voor 4 modules
 en € 260 per extra module
• afzonderlijk modules: € 360 per module 
 incl. elektronisch leerplatform 
Locatie: variabel (zie website)
Tel. + 32 (0)3 241 08 29
contact: sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-pd 
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POSTGRADUAAT SYSTEEmcOUNSELING 

Dit tweejarig postgraduaat leidt hulpverleners 
op in de contextgerichte begeleiding van indi-
viduen, koppels, gezinnen, families en groe-
pen vanuit een systeemtheoretisch referentie-
kader. in deze opleiding worden theoretische 
basiskennis, hulpverleningsvaardigheden en 
ethische reflectie in een systemisch perspec-
tief verworven, en dat stelt de counselor in 
staat om de cliënt(en) te begeleiden in de 
gewenste richting. Typisch voor de systeem-
counselor is dat hij of zij, samen met de cli-
ent, een brede inschatting maakt, niet alleen 
van de problemen maar ook van de mogelijk-
heden die een cliëntsysteem in een bepaalde 
context ervaart. Tijdens het opleidingspro-
ces krijgt de systeemcounselor in spe een 
praktijkgerichte vorming die tot doel heeft 
een contextgerichte hulpverleningsrelatie 
op te bouwen en een persoonlijke hulpver-
leningsstijl te ontwikkelen. 

Doelgroep
Deze tweejarige opleiding is bedoeld voor 
hulpverleners die systeemcounselor willen 
worden in een organisatie of zich willen 
vestigen in een zelfstandige praktijk. Kan-
didaten hebben een bachelor of master hu-
mane wetenschappen en zijn als hulpverle-
ners actief in geestelijke gezondheidszorg, 
onderwijs, bemiddeling, justitie, opvoe-
ding of sociaal werk. 
Bij een ander diploma hoger onderwijs zal 
een stuurgroep voor de toelatingsvoor-
waarden elk dossier individueel beoordelen 
Deelnemers moeten tewerkgesteld zijn in 
een setting die psychosociale begeleiding 
toelaat.

Uurrooster
• 2 academiejaren (40 studiepunten); 
• praktijkgerichte modules;
• 21 opleidingsdagen per jaar ;
• In totaal 252 contacturen; 
• Lesdagen op donderdag en vrijdag
• een supervisiemodule van 25 uur kan ge-

volgd worden bij het ipRR in Mechelen.

Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat 
• Toegangsweg tot het lidmaatschap van 

de Belgische Vereniging voor Relatie- en 
Gezinstherapie en Systeemcounseling 

• Gebruik van elektronisch platform 
• Studentenkaart 
• Toegang tot Thomas More Leercentrum
De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

PROGRAmmA 
Opleidingsjaar 1
in het eerste jaar maak je kennis met de 
belangrijkste begrippen van het systeem-
denken. Daarnaast leer je aan de hand 
van praktijkvoorbeelden hoe een systeem-
counselor werkt. De nadruk ligt op het 
ontwikkelen van een eigen hulpverlenings-
stijl op basis van het systeemdenken om 
jongeren, koppels, gezinnen en families te 
begeleiden in een hulpverleningstraject. 

Opleidingsjaar 2
in het tweede jaar worden theoretische 
denkkaders en praktijkgerichte metho-
dieken aangereikt bij het werken rond 
specifieke thema’s en Doelgroepen, zoals 
opnieuw samengestelde gezinnen, depres-
sieve jongeren, vechtscheidende koppels, 
pleegkinderen, intrafamiliaal geweld, 
rouw en verlies, kansarmoede, ziekte, su-
icidaliteit, justitiële problemen,…

Totaal: 40 studiepunten 

Inschrijvingen
het aantal deelnemers is beperkt tot 20. 
inschrijven voor aparte modules is niet mogelijk.
Je kan je kandidaat stellen voor de oplei-
ding via een motiveringsbrief mét cV aan
Annemie.uyttersprot@thomasmore.be
Nadien word je uitgenodigd voor een ken-
nismakingsgesprek.
De opleiding loopt in samenwerking met 
het ipRR (instituut voor psychotherapeuti-
sche Relaties en Reflectie) in Mechelen.

Groepsgrootte: max. 20
Prijs per academiejaar: € 1600
incl. elektronisch leerplatform
Locatie: campus Sanderus
Molenstraat 8, 2018 Antwerpen
Tel. + 32 (0)3 241 08 29
contact:
• inhoudelijk: 
 annemie.uyttersprot@thomasmore.be
• praktisch: Sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Website: www.thomasmore.be/pg-sc

pOSTGRADuATEN
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POSTGRADUAAT RELATIE-, GEZINS- EN SYSTEEmPSYcHOTHERAPIE 

Dit vierjarig postgraduaat leidt hulpverle-
ners op in de systeemtherapie van individu-
en, koppels, gezinnen, families en groepen. 
het postgraduaat bestaat uit een theore-
tisch gedeelte waarin de belangrijkste ver-
tegenwoordigers van de systeemtherapie 
aan bod komen, een supervisiegedeelte 
waarin de studenten supervisie krijgen op 
hun therapeutische praktijk en een leer-
therapeutisch gedeelte waarin het indivi-
dueel leertraject tot systeemtherapeut in 
kaart wordt gebracht en bijgesteld.

Doelgroep
Deze vierjarige opleiding is bedoeld voor 
hulpverleners die relatie-, gezins- en sys-
teempsychotherapeut willen worden. Kan-
didaten zijn al actief in de klinische prak-
tijk en beschikken over een therapeutisch 
mandaat. Deze opleiding psychotherapie 
leidt tot een beroepserkenning mits aan 
alle wettelijke vereisten qua vooropleiding 
wordt voldaan of via de overgangsmaat-
regelen opgevolgd door de Federale Raad 
voor de Geestelijke Gezondheidszorg-
beroepen (zie www.health.belgium.be/
nl/gezondheid/zorgberoepen/geestelij-
ke-gezondheidszorgberoepen)

Uurrooster
• 4 academiejaren (80 studiepunten); 
• praktijkgerichte modules;
• 18 opleidingsdagen per jaar 
• Lesdagen op donderdag en vrijdag

Professionele bonus
• Getuigschrift officieel erkend postgra-

duaat
• Toegangsweg tot het lidmaatschap van 

de Belgische Vereniging voor Relatie- en 
Gezinstherapie en Systeemcounseling 

• Gebruik van elektronisch platform 
• Studentenkaart 
• Toegang tot Thomas More Leercentrum
De opleiding komt in aanmerking voor 
educatief verlof en de KMO-portefeuille.

PROGRAmmA 
in het eerste opleidingsjaar maak je ken-
nis met de belangrijkste systeemtheoreti-
sche stromingen en thema’s die relevant 
zijn voor beginnende relatie-, gezins- en 
systeempsychotherapeuten. in elke oplei-

dingsdag staan theorie, supervisie en leer-
therapie centraal.

in het tweede opleidingsjaar ga je dieper 
in op de contextuele, Samenwerkende 
en Appreciërende benadering en staat de 
intergenerationele analyse van je familie 
en gezin van oorsprong centraal. Via vi-
deosupervisie, rollenspel en oefeningen 
worden je therapeutische vaardigheden 
verder uitgediept.

in het derde opleidingsjaar komen speci-
fieke thema’s zoals ontrouw, geweld, gen-
der en seksualiteit aan bod. Emotionally 
Focused Therapy, het Oplossingsgerichte 
en narratief perspectief worden ingeoe-
fend. in de videosupervisies wordt speci-
fiek aandacht besteed aan de innerlijke 
dialoog van de therapeut.

Tot slot worden er in het vierde oplei-
dingsjaar in functie van de verschillende 
praktijkervaringen en vragen van de stu-
denten, gastdocenten uitgenodigd die een 
bepaalde expertise hebben verworven 
binnen het systemische werkveld en die 
supervisie geven rond specifieke thema’s. 

Totaal: 80 studiepunten 

Inschrijvingen
het aantal deelnemers is beperkt tot 15. 
inschrijven voor aparte modules is niet 
mogelijk.
Je kan je kandidaat stellen voor de oplei-
ding via een motiveringsbrief mét cV aan
Tim.verleyzen@iprr.be 
Nadien word je uitgenodigd voor een in-
takegesprek.
De opleiding loopt in samenwerking met 
het i.p.R.R. (instituut voor psychotherapeu-
tische Relaties en Reflectie) in Mechelen.

Groepsgrootte: max. 15
Prijs per academiejaar: € 2200
incl. elektronisch leerplatform
Locatie: kiezen voor campus Thomas More 
Mechelen 
contact:
• inhoudelijk: tim.verleyzen@iprr.be 
 T + 32 468 28 67 63
• praktisch: sofie.rysheuvels@thomasmore.be
Website: www.iprr.be
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