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Postgraduaat
Neuropsychologische Diagnostiek en Counseling
Antwerpen

Binnen de neuropsychologie bestuderen we
de werking van het brein en de relatie daarvan
met gedrag. In de voorbije decennia is de
interesse voor de neuropsychologie aanzienlijk
toegenomen. Dit postgraduaat wil de bestaande
inzichten uit de neurowetenschappen verbinden
met psychologische toepassingen zodat in de
dagelijkse praktijk de meest recente evidence-based evoluties uit de neurowetenschappen
ook effectief kunnen worden gehanteerd.

PROFESSIONELE BONUS
•
•
•
•
•

PROGRAMMA
Module Neuropsychologische diagnostiek
bij kinderen en jongeren
Module Neuropsychologische Counseling
Themareeks 1 (met deelname aan Adventure Therapy)

ACADEMIEJAAR 2
 odule Neuropsychologische diagnostiek bij volwassenen
M
en ouderen

DOELGROEP

•
•

•

Module Neuropsychologische Counseling Themareeks 2
Enkele lessen zullen doorgaan in Gent.

GROEPSGROOTTE
max. 25

UURROOSTER
•

2 academiejaren
84 contacturen (28 avonden van 3 uren)
Vaste lesdagen: dinsdag- of donderdagavond; één halve
dag voor Adventure Therapy bij module Counseling
themareeks 1
Je kunt je inschrijven voor afzonderlijke modules.

PRIJS
•

•

Voor het volledige postgraduaat: € 975
voor 4 modules incl. digitaal leerplatform en
Adventure Therapy
Enkel beide counselingsmodules: € 745 incl. digitaal
leerplatform en Adventure Therapy

Meer weten over deze opleiding?
Surf naar www.thomasmore.be/pg-ndc.

Contact
Sofie Rysheuvels (praktisch)
sofie.rysheuvels@thomasmore.be
+ 32 (0)3 432 18 59

20 SP

ACADEMIEJAAR 1

Je krijgt les van verschillende ervaren docenten die
aan de hand van demonstraties van testmateriaal en
casusbesprekingen de theoretische modellen toelichten. Het
accent ligt niet enkel op kennis maar ook op vaardigheden.

Professionele bachelors Toegepaste Psychologie, masters
Psychologie en masters Pedagogische Wetenschappen.
Ander diploma hoger onderwijs? Stel je kandidaat via een
motivatiebrief met CV: noortje.hermans@thomasmore.be.
Een stuurgroep toelatingsvoorwaarden beoordeelt elk dossier
afzonderlijk.

Getuigschrift officieel erkend postgraduaat
Gebruik van digitaal platform
Studentenkaart
Toegang tot Thomas More Leercentrum
Vlaams Opleidingsverlof (VOV) en kmo-portefeuille

Noortje Hermans (inhoudelijk)
noortje.hermans@thomasmore.be
+ 32 (0)3 241 08 29 (onthaal)

Campus Sanderus
Molenstraat 8
2018 Antwerpen
fb.com/weareantwerpen
thomasmore.be/sanderus

