
TOELATINGSVOORWAARDEN
Je mag starten als je een diploma secundair 
onderwijs hebt. Er is geen toelatingsproef.

ACADEMIEJAAR
Je lessen starten midden september en 
lopen tot eind juni. Aan het einde van elk 
semester leg je examens af. In de loop van 
elk semester kan je jezelf regelmatig toetsen 
via permanente evaluaties.

AFSTUDEREN
Afstuderen doe je na een geslaagde stage en 
een bachelorproef over een specifiek vraag-
stuk uit de beroepspraktijk dat je tijdens de 
stage onderzocht hebt. 

CAMPUS
Je volgt les op onze schitterende nieuwe 
campus Spoor Noord in hartje Antwerpen. 
Op deze toplocatie vind je ultramoderne 
praktijklokalen en studentenfaciliteiten, een 
bibliotheek met een uitgebreide collectie 
vakliteratuur, handboeken en didactisch 
materiaal.

ALG
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OMODELTRAJECT - JAAR 3 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

MODELTRAJECT - JAAR 2 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

T O E G E P A S T E  P S Y C H O L O G I E  S E M E S T E R 5 6

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Bachelorproef 10

Integratiestage 16

Deontologie en wetenschappelijk denken 4

Gezondheidspsychologie 4

Projectwerk diagnostiek en begeleiding 6

5 keuzevakken 20

TOTAAL 30 30

T O E G E P A S T E  P S Y C H O L O G I E  S E M E S T E R 3 4

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Arbeids- en organisatiepsychologie

Theorie 6

Practicum 4

School- en pedagogische psychologie

Theorie 6

Practicum 4

Klinische psychologie

Theorie 6

Practicum 4

Methoden van praktijkonderzoek 6

Statistiek II 4

Psychodiagnostische methoden II 4

Psychodiagnostische methoden: practicum 4

Exploratiestage 8

Interculturele communicatie 4

TOTAAL 30 30
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HOGESCHOOL ANTWERPEN
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TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

VOLG ONS  
www.ap.be

APHogeschool

@AP_Hogeschool

APHogeschool

ARTESIS PLANTIJN  
HOGESCHOOL ANTWERPEN

A C A D E M I E J A A R 2 0 1 8 / 2 0 1 9

TOEGEPASTE 
PSYCHOLOGIE

BACHELOR

AVONDONDERWIJS

STUDEREN COMBINEREN

INFOMOMENTEN 
Openlesdagen
Ontdek hoe het er écht aan toegaat bij AP Hogeschool.
Data, meer info en inschrijvingen op 
www.ap.be/openlesdagen

Infodagen
Zaterdag 10 maart 2018 van 10u tot 17u
Zaterdag 21 april 2018 van 10u tot 17u
campus Spoor Noord, Antwerpen

Infoavonden
Woensdag 27 juni 2018 van 16u tot 19u
Donderdag 6 september 2018 van 17u tot 20u 
campus Spoor Noord, Antwerpen

Voor meer informatie over de infomomenten surf je 
naar www.ap.be/infomomenten.

INSCHRIJVEN
Je inschrijving gebeurt in twee stappen: 
• Eerst vul je het online inschrijvingsformulier in op  
 inschrijven.ap.be. Dat kan vanaf 10 maart 2018.
• Vervolgens kom je langs op het studentensecreta-

riaat van campus Spoor Noord en vervolledig je je 
dossier. Dat kan vanaf 27 juni 2018.  

Kijk op www.ap.be/inschrijven voor meer informatie.

MEER WETEN OVER DE OPLEIDING EN INSCHRIJVING
W  www.ap.be/toegepaste-psychologie                   
E  GW@ap.be                                         
T  +32 3 220 54 70

Vanaf begin 
2018 kan je met de 
tram naar Campus 

Spoor Noord. Kijk op 
www.Noorderlijn.be 

voor meer info.



A C A D E M I E J A A R 2 0 1 8 / 2 0 1 9

In deze opleiding verdiep je je in de arbeids- en 
organisatiepsychologie, klinische psychologie en 
school- en pedagogische psychologie. 

De rode draad doorheen de opleiding is de psychodiag-
nostiek: je leert welke instrumenten en onderzoeks-
methoden je kan gebruiken om een psychologische 
diagnose te stellen. Dat kan gaan van het laten invullen 
van tests tot het observeren van je cliënt. Vervolgens 
analyseer en interpreteer je de onderzoeksresultaten, 
al dan niet door middel van statistische analyses. Op 
basis van deze analyses stel je een diagnose, adviseer 
je je cliënt over het te volgen ondersteuningstraject of 
verwijs je hem door naar andere hulpverleners. 

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
In het eerste jaar maak je kennis met verschillende 
deelaspecten en grensgebieden van de psychologie, 
zoals neurowetenschappen, ontwikkelingspsycho-
logie, pedagogiek, sociale psychologie en gespreks-
technieken. Daarnaast volg je algemene vakken zoals 
economie, filosofie, sociologie en recht. Je krijgt ook 
een inleiding tot de statistiek en psychodiagnostische 
methoden. Op dit basispakket bouw je verder in jaar 
2 en 3. De observatiestage zorgt er tenslotte mee voor 
dat je reeds vanaf het eerste jaar kan proeven van de 
praktijk!

In het tweede jaar verken je de verschillende werkvel-
den waarin je later aan de slag kan. In het school- en 
pedagogisch psychologisch werkveld maak je kennis 
met het onderwijs in Vlaanderen en de centra voor 
leerlingenbegeleiding. Ook de bijzondere jeugdzorg, 
integrale jeugdhulpverlening en de gehandicaptenzorg 
komt aan bod. In het klinisch psychologisch werkveld 
verken je verschillende mentale aandoeningen, en 
therapeutische technieken en stromingen. In het 
arbeids- en organisatiepsychologisch werkveld leer je 
overheids- en privé-instellingen beter kennen.

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE

BACHELOR IN AVONDONDERWIJS 

Ben je gefascineerd door 
het menselijk gedrag? Wil je 
ontcijferen hoe mensen leren, 
werken, denken en voelen? 
Kijk je ernaar uit om in een 
multidisciplinair team mee te 
draaien? Wil je je studies graag 
combineren met je job? Dan is de 
bachelor Toegepaste Psychologie 
in avondonderwijs een opleiding 
voor jou.

Elk werkveld heeft zijn eigen onderzoeks- of psycho-
diagnostische methodes. De theorie die bij de verschil-
lende onderzoekmethodes hoort, pas je meteen toe 
tijdens de practica. Tijdens de exploratiestage van 
4 weken pas je de kennis en vaardigheden onmiddel-
lijk toe in de praktijk. Zo proef je van de brede waaier 
van tewerkstellingsmogelijkheden als bachelor in de 
Toegepaste Psychologie.

In het derde jaar verdiep je je aan de hand van 5 keu-
zevakken in één van de werkvelden of kies je voor een 
bredere benadering van de toegepaste psychologie. Je 
beslist zelf of je een specialist dan wel een generalist 
wordt. Wat je ook beslist, je kan nadien in alle sectoren 
aan de slag.

Het derde jaar staat ook in het teken van je bachelor-
proef en stage. Kies je ervoor om voltijds stage te 
lopen, dan duurt de stageperiode10 weken. Spreid je je 
stage, of loop je liever een stage in het weekend, dan 
duurt de stageperiode langer.  

WERKEN EN STUDEREN COMBINEREN
De bachelor Toegepaste Psychologie kan je flexibel 
combineren met een job. De lessen gaan enkel 
’s avonds door. Afhankelijk van het aantal opleidings-
onderdelen dat je volgt, krijg je les op maandag-, 
dinsdag-, woensdag- en/of donderdagavond, van 18u
tot 22u.

In een voltijds modeltraject duurt de opleiding 3 jaar. 
Je kan er ook voor kiezen om een deeltijds traject te 
volgen en minder vakken op te nemen. Zo spreid je de 
opleiding over 4 of 5 jaar.

BIJKOMENDE TROEVEN
• De zeer diverse groep van studenten waarin je 

terecht komt, zorgt voor een interactieve dynamiek 
tijdens de les. Je treedt voortdurend in dialoog met 
je collega-studenten en leert uit elkaars ervaringen.

• Je maakt kennis met internationaal onderzoek in 
de psychologie en past dit toe op Vlaamse case-
studies. We moedigen je aan om ook over de grens 
te kijken. Zo krijgen we regelmatig bezoek van gast-
sprekers en nodigen we je uit om je exploratiestage 
of integratiestage in het buitenland te lopen. Ook les 
volgen in het buitenland behoort tot de mogelijkhe-
den. 

• Tijdens de hoorcolleges en practica besteden we 
veel aandacht aan interculturele diversiteit.

WAT NA JE STUDIES?
Met het diploma van professionele bachelor in de Toe-
gepaste Psychologie werk je in een multidisciplinaire 
omgeving. Je bent actief in preventie en diagnose, 
ondersteunende en adviserende begeleiding, opleiding 
en vorming. Je komt terecht in de omgeving die jou het 
meeste ligt:

•  Arbeid en organisatie: je gaat aan de slag bij het 
humanresourcesmanagement van een bedrijf, een 
selectiebureau of de VDAB. Je haalt voldoening uit 
de werving en selectie, beoordeling, training en 
vorming van personeelsleden. Of je werkt mee aan 
markt- en consumentenonderzoek.

•  School en opvoeding: je bent het vangnet voor 
leerlingen die dat nodig hebben. In de Centra voor 
Leerlingenbegeleiding (CLB) adviseer, begeleid en 
ondersteun je hen. Of je kiest voor een job in de 
gehandicaptenzorg, in de bijzondere jeugdzorg, bij 
Kind en Gezin of in het buitengewoon onderwijs.

•  Klinische psychologie: je staat met beide voeten in 
de hulpverlening. Als diagnosticus of hulpverlener 
help je dagelijks patiënten in de psychiatrie en in de 
geestelijke gezondheidszorg.

MODELTRAJECT - JAAR 1 

Onder voorbehoud van wijzigingen.                               
Op www.ap.be vind je de laatste versies.

*SP: Studiepunten

T O E G E P A S T E  P S Y C H O L O G I E  S E M E S T E R 1 2 JAARVAK

OPLEIDINGSONDERDELEN SP*

Algemene psychologie 5

Sociologie 3

Filosofie 3

Pedagogiek 4

Statistiek I 5

Psychodiagnostische methoden I 8

Observatiestage 3

Ontwikkelingspsychologie 4

Neurowetenschappen 6

Economie 3

Recht 4

Sociaal-communicatieve vaardigheden 6

Differentiële psychologie 3

Sociale psychologie 3

TOTAAL 30 30


