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Opdracht 1 
1 Inleiding 

 

De eerste opdracht omtrent de diagnostiek van psychische stoornissen bestaat uit 

een individuele taak waarin je als student op basis van een casus je interpretatie 

moet geven van testresultaten, hypotheses moet formuleren over 

probleemsamenhang en advies formuleert voor verdere testing.  

 

De eerste taak telt voor 30% van het eindresultaat. De leerdoelen 1.6 tot en met 1.8, 

zijnde de resultaten van psychodiagnostische tests correct interpreteren, op basis 

van informatie vanuit de aanmelding gemotiveerd de hulpvraag en bijhorende 

hypothesen formuleren en een diagnostisch traject bepalen op basis de verzamelde 

informatie tellen elks voor 10% mee. De opdracht wordt volledig door de lector 

beoordeeld.  
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2 Omschrijving van de opdracht  
Taak 1 bestaat uit drie deelopdrachten. Voor elk van de deelopdrachten dien je 

grondig inzicht te tonen in de casus en de leerstof vanuit Mens en Gezondheid 2. 

Hou dus zeker goed de aangereikte casus en testresultaten bij de hand, alsook je 

handboek, slides en notities Mens en Gezondheid 2. 

 

Deelopdracht 1 
Interpreteer de ingevulde test, die je bij de casus ontvangt, grondig en noteer je 

conclusies. Let er hierbij op dat je deze informatie noteert aan de hand van een 

zakelijke, professionele schrijfstijl. Zoals je bv. de huisarts op de hoogte zou brengen 

van deze resultaten. Je kan hiervoor beroep doen op de schrijf- en presenteerwijzer. 

 

Deelopdracht 2 
Formuleer de hulpvraag van deze cliënt en formuleer hypotheses. 

a) De hulpvraag dient helder en concreet geformuleerd te zijn en aan te leunen bij de 

noden die de cliënt aangeeft. 

b) Formuleer minstens drie hypotheses over de situatie van deze cliënt. Je kan deze 

hypotheses formuleren in de vorm van diagnostische vragen, vragen naar 

probleemsamenhang, … Motiveer bij elke hypothese hoe je hierbij komt en wat het 

zo belangrijk maakt deze te toetsen. Verlies hierbij nooit de hulpvraag van de cliënt 

uit het hoofd. 

Zorg er hierbij voor dat je zeker je kennis omtrent differentiële diagnostiek en 

comorbiditeit vanuit de werkcolleges MG2 benut. 
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Deelopdracht 3 
 

Op basis van je gevormde hypotheses en de hulpvraag van de cliënt formuleer je 

advies voor verder psychodiagnostisch onderzoek. 

Suggereer hiervoor minstens drie tests die je zou willen afnemen om je hypotheses 

te kunnen toetsen. 

Motiveer je keuze voor elke test, door ze te verbinden met de hypothese, de 

hulpvraag, de eigenschappen van de test, … 

Je mag je voor testkeuze baseren op tests waarover we leerden in MG2, maar ook 

zelf zoeken naar geschikte tests (testotheek, internet, …). Let er dan wel op dat de 

tests voldoende kwalitatief zijn (COTAN, …) en dat je refereert naar de bron waar je 

je inspiratie haalde volgens APA-normen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
AP Hogeschool 

3 Voorbereiding 
 

Wees aandachtig tijdens de lessen en neem de nodige literatuur door. Het is sterk 

aangeraden tijdens de lessen en het studeren zelf een schema op te stellen van 

relevante tests per thema. Bijvoorbeeld: welke tests zijn handig voor de diagnose van 

depressie/alcoholverslaving/dementie/… . De schrijf- en presenteerwijzer, die je kan 

vinden op Intranet voor studenten, helpt je bij het vormgeven van je verslag. Ook de 

beoordelingsformulieren kunnen je helpen bij het verwerven van inzicht in hoe wij je 

taak zullen beoordelen.  
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4 Leerdoelen  
 

In de Studiewijzer vind je de leerdoelen van het olod. 

 

In deze opdracht worden de volgende leerdoelen getoetst: 

• 1.6,1.7,1.8 en 4.1 
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5  Praktisch 
Je dient de opdracht in via de uploadzone van Digitap. Je maakt hiervoor gebruik van 

het sjabloon voor opdrachten, te vinden in de cursus van het olod op Digitap.  

Je geeft je opdracht de bestandsnaam NaamVoornaam_MG2_Taak1. 
Je vermeldt duidelijk je voor- en achternaam op de opdracht. Je dient de opdracht in 

PDF in.  

 

De deadlines voor het uploaden van de opdracht is: 

• Eerste examenperiode:  

o Taak 1: Zondag 14 november om 23.59 

• Tweede examenperiode: Zondag 21 augustus om 23.59 

 

Bij te laat indienen van opdrachten die meetellen voor de eindevaluatie kan je nog 

maar 50% van de maximale score van de opdracht behalen. Als je bijvoorbeeld voor 

een opdracht normaal gezien 18/20 zou hebben behaald, behaal je bij te laat 

indienen 9/20. Opdrachten die twee weken na de deadline worden ingediend, krijgen 

sowieso de score nul (‘0’). Dien je de opdracht in tijdens de examenperiode, dan 

krijgt de opdracht sowieso de score nul (‘0’). Het opleidingshoofd kan als voorzitter 

van de examencommissie in geval van overmacht bij de student deze regels 

doorbreken. 

 

De opdrachten worden telkens gescoord op een 20-punten schaal, beoordeeld 

volgens het beoordelingsformulier. Op elke opdracht wordt via Digitap feedback 

gegeven, gestuurd door de beoordelingscriteria. Punten worden pas gegeven na de 

officiële publicatiedatum van de punten van het olod.  

 

Ook op de talige aspecten van de opdracht wordt feedback gegeven. Deze feedback 

is gebaseerd op de criteria en afspraken zoals aangegeven in deze opdracht en in de 

schrijf- en presenteerwijzer.  

Er wordt rekening gehouden met volgende aspecten: 
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• Afspraken rond de opdracht: hoofdstuk ‘Vorm’, ‘Structuur van een schriftelijke 

opdracht’ en ‘Bronvermelding’; 

• Tekststructuur: hoofdstuk ‘Verschillende tekststructuren’; 

• Professionele schrijfstijl: hoofdstuk ‘Professionele en zakelijke schrijfstijl: de 

taaltips’; 

• Correcte taal (incl. correcte spelling en grammatica): hoofdstuk ‘Professionele 

en zakelijke schrijfstijl: de taaltips’. 

Zorg ervoor dat je opdracht voldoet aan deze criteria. Elke opdracht wordt gescreend 

op deze talige criteria. Voldoet je opdracht niet, dan herwerkt de student de talige 

aspecten van de opdracht. Hij ontvangt hiervoor een melding via Digitap van de 

docent. Hij dient de herwerkte versie ten laatste 3 kalenderdagen na het ontvangen 

van de feedback in via Digitap. Let op: 
- Dient de student geen herwerkte versie in, dan wordt de eerste versie van de 

opdracht beoordeeld. In dat geval wordt 1 punt van de totaalscore van de 

opdracht afgetrokken per talig criterium welk als onvoldoende wordt 

beoordeeld, met een maximum van -4 punten. 

- De student brengt geen inhoudelijke wijzigingen aan in de herwerkte versie. 

Indien de student inhoudelijke wijzingen aanbrengt, wordt de eerste versie van 

de opdracht beoordeeld. In dat geval wordt 1 punt van de totaalscore van de 

opdracht afgetrokken per talig criterium welk als onvoldoende wordt 

beoordeeld, met een maximum van -4 punten.
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6 Beoordelingsformulier Taak 1 
 

Leerdoel: De resultaten van psychodiagnostische tests correct interpreteren  

Beoordelingscriteria: 

• Resultaten worden op een heldere, begrijpbare manier weergegeven;  
• De interpretatie van de scores is inhoudelijk correct;  
• De link tussen de casus en de scores wordt gelegd.  

 

Afwezig Ruim 

onvoldoende 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

Feedback: 

 

 

 

 
 

Leerdoel: Op basis van informatie vanuit de aanmelding gemotiveerd de 

hulpvraag en bijhorende hypothesen formuleren 

Beoordelingscriteria: 

• De hulpvraag is logisch en op basis van informatie uit de case; 
• De hypotheses zijn op correcte wijze geformuleerd; 
• De hypotheses zijn onderbouwd door informatie uit de casus. 

Afwezig Ruim 

onvoldoende 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

Feedback: 

 

 

 

 

Leerdoel: Een diagnostisch traject bepalen op basis de verzamelde informatie 

Beoordelingscriteria: 

• Verschillende opties aanbieden;  
• Argumenten pro en contra m.b.t. verschillende opties; 
• Wetenschappelijke verantwoording van gekozen opties; 
• Meerwaarde van opties benadrukken. 
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Afwezig Ruim 

onvoldoende 

Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend 

Feedback: 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene feedback: 
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