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Studiewijzer 

 

1 Welkom! 

 

Dit is de studiewijzer van Mens en Leren 2 dat wordt aangeboden in het eerste 

semester van de tweede trajectschijf van de professionele bacheloropleiding 

Toegepaste Psychologie. 

 

Korte omschrijving: 

Wat is ASS, AD(H)D, NLD, ODD, DCD, STOS,...? En wie kan erdoor worden 

getroffen? Na dit olod heeft het werkveld van school- en pedagogische psychologie 

geen geheimen meer voor jou. In dit olod leren we over verschillende problematieken 

en stoornissen waar kinderen/jongeren en volwassenen mee kunnen kampen. We 

zoomen onder andere in op ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen en gedrags- 

en emotionele problematieken. Dit doen we door deze te leren herkennen aan de 

hand van hun symptomen en kernmerken. We leren ook over de factoren die invloed 

kunnen hebben op het ontstaan en verloop. De hedendaagse kennis over effectieve 

behandel- en ondersteuningsmethodes komt uitgebreid aan bod. Dit alles doen we 

op een (inter)actieve manier. Zowel tijdens de lessen als via opdrachten ga je aan de 

slag om je kennis en kunde uit te breiden.  

 

Onze opleiding is zodanig vormgegeven dat je alle opleidingsspecifieke 

leerresultaten (OLR’s) voor de bacheloropleiding Toegepaste Psychologie op het 

einde van de rit hebt behaald. Elk olod beoogt het behalen van een segment hiervan. 

Het olod Mens en Leren 2 richt zich voornamelijk op de OLR’s Psychodiagnostiek, 

Plan van aanpak en Interventies (meer info zie de bijlage van deze studiewijzer). 

Naast het verwerven van kennis wordt tevens ingezet op het inoefenen van 

praktijksituaties. Elke les heeft een centraal thema waarbij wordt stilgestaan. De 

oefeningen die de leerstof naar het vaardigheden- en attitudeniveau brengen zijn 
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hierop afgestemd. De vele oefeningen maken dit een ‘doe’-vak waarbij aanwezigheid 

zeer belangrijk is om de nodige attitudes en vaardigheden te kunnen verwerven! 

 

Het Handelingsgericht Werken (HGW) en bijhorende Handelingsgerichte Diagnostiek 

(HGD) vormen belangrijke paradigma’s binnen de school- en pedagogische 

psychologie. We kijken door deze ‘bril’ om het gedrag van leerlingen, leerkrachten en 

ouders te begrijpen. De zeven uitgangspunten en de diagnostische cyclus bieden 

ons tevens de nodige handvaten om hun gedrag te beïnvloeden, en op die manier de 

hulpvraag te verlichten. Tijdens de lessen van Mens en Leren 2 zal er regelmatig 

aandacht besteed worden aan HGW en HGD. 

 

Begeleiding: 

Als je een vraag hebt, aarzel dan niet om ze te stellen tijdens de les! 

Daarnaast mag je vragen ook steeds posten op het forum. Dit ‘forum voor vragen’ vind 

je op Digitap bij het olod Mens en Leren 2 als één van de eerste items bovenaan de 

pagina. Je vragen stellen langs deze weg heeft twee grote voordelen: 

- Studenten kunnen elkaars vragen beantwoorden, en zo ook van elkaar leren. 

Een belangrijke attitude die we graag willen bevorderen en daarom 

ondersteunen met dit forum. 

- Alle studenten kunnen de vragen en antwoorden lezen, zo beschikt eenieder 

steeds over dezelfde informatie. 

Vragen kan je steeds posten op het forum. De docent zal binnen zijn of haar 

mogelijkheden, maar ten laatste na 7 werkdagen, reageren. 

 

Internationalisering: 

Tijdens de lessen zal je merken dat de docenten ook aandacht schenken aan 

internationale tendensen op vlak van diagnostiek, begeleiding en of ondersteuning 

en gebruik maken van literatuur, methodes of onderzoek vanuit het buitenland.  

•  

Relatie met en relevantie voor het werkveld: 

Alle docenten van dit olod hebben ervaring vanuit de beroepspraktijk. De casussen 

en opdrachten die jullie krijgen komen dan ook rechtstreeks uit de ervaringen van de 
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docenten. De casussen die gebruikt worden, zijn grondig geanonimiseerd. Er wordt 

in dit olod regelmatig gebruik gemaakt van simulaties van de beroepspraktijk.  

 

We wensen je veel plezier met dit olod! 

 

Aster, Charlotte en Emine  
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2 Studietijd en studiepunten 

Dit olod omvat 6 studiepunten.  

 

De studietijd is de in uren weergegeven begrote tijd die de gemiddelde student nodig 

heeft voor de onderwijs-, leer- en evaluatieactiviteiten van een olod te doorlopen en 

zo de beoogde leerdoelen te bereiken. Decretaal gezien komt één studiepunt 

overeen met een studielast voor de student van ten minste 25 en ten hoogste 30 

uren. Daarmee worden zowel de lesactiviteiten, de voorbereiding die studenten 

hiervoor moeten doen, de verwerking van de leerstof, het studeren voor het examen 

en het afleggen van het examen, etc. bedoeld. 

 

In dit olod komen volgende werkvormen aan bod:   

 

 Werkvorm Uren per werkvorm 

In de les Hoorcolleges  

Werkcolleges  48 

Practicum   

Buiten de les Werktijd buiten de 

contacturen 

102 

Werkplekleren en/of stage  
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3 Volgtijdelijkheden 

Om je voor dit olod in te kunnen schrijven, moet je geslaagd of gedelibereerd zijn 

voor: 

• Communicatie 

• Werkveldoriëntatie 
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4 Opleidingsspecifieke leerresultaten en leerdoelen 

In onderstaande tabel lees je aan welke opleidingsspecifieke leerresultaten (OLRs) je 

in dit olod werkt en wat je aan het eind van het olod moet kennen en kunnen (de 

leerdoelen). De leerdoelen helpen je bij de voorbereiding op de evaluaties. Tussen 

haakjes vind je het beheersingsniveau: I) kennis en inzicht, II) toepassen en III) 

integratie. 

 

OLR Leerdoelen 

Aan het eind van dit olod kan je: 

1. Psychodiagnostiek 1.1. op basis van de hulpvraag van de ouder en het 

kind/jongere motiveren welke psychodiagnostische 

test(s) meer inzicht bieden in de problematiek en/ of 

zorgvraag (I) 

1.2. overeenkomsten en verschillen benoemen 

tussen stoornissen (I) 

1.3. op basis van concreet gedrag in een casus de 

stoornis identificeren (bv., ontwikkelingsstoornis, 

leerstoornis, gedragsstoornis, ...) (II) 

1.4. 4 op basis van een casus de juiste inschatting 

van de zorgvraag maken (II) 

1.5. een observatieverslag schrijven gebaseerd op 

gegevens verzameld tijdens observatie (II) 

1.6. een probleemanalyse uitvoeren volgens de 

handelingsgerichte diagnostiek (II) 

1.7. zorgvragen formuleren volgens de 

handelingsgerichte diagnostiek (II) 

2. Praktijkonderzoek  

3. Plan van aanpak 3.1. op basis van een casus aangeven hoe 

begeleiding op niveau van kind/gezin voor een 

specifieke zorgvraag aangepakt kan worden (II) 

3.2. op basis van een casus aangeven hoe 

begeleiding op niveau van klas/school voor een 

specifieke zorgvraag aangepakt kan worden (II) 

3.3. prognose en verloop van een stoornis toelichten 

op basis van casus (II) 

3.4. begeleidingsvoorstellen en/of adviezen 

formuleren rond de begeleiding van een stoornis, 

rekening houdend met de principes van faire 

diagnostiek (II) 
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4. Interventies 4.1. een adviesgesprek voeren n.a.v. een concrete 

zorgvraag met een zorgvrager volgens de 

handelingsgerichte diagnostiek (II) 

4.2. constructieve feedback geven aan een teamlid 

over een adviesgesprek met de zorgvrager (II) 

 

5. Professioneel 

handelen 
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5 Programma 

In de volgende paragrafen wordt per les beschreven wat je moet doen om de les 

goed voor te bereiden. Om er het maximale uit te halen, geven we je nog wat tips 

voor een goede voorbereiding en beschrijven we wat we in de les gaan doen. Het is 

de bedoeling dat iedereen tijdens de les actief meedoet en we verwachten dan ook 

dat je goed voorbereid naar de les komt. De docent zal de les ook benutten voor het 

beantwoorden van jullie vragen over de leerstof en zal jullie vooral aan het werk 

zetten om je nieuwe kennis toe te passen. 

 

De studiewijzer is bedoeld om je een globaal idee te geven van wat er zoal in de 

lessen aan bod zal komen. De docent kan hier eventueel wel van afwijken, 

bijvoorbeeld als de actualiteit daar aanleiding toe geeft of als een bepaald onderwerp 

om meer uitleg vraagt. Dat betekent dat datgene wat in dit punt wordt beschreven 

niet uitputtend is en dat de docent dus ook de vrijheid heeft om hier flexibel mee om 

te gaan. Overigens zal hij of zij je hier natuurlijk over informeren als het 

consequenties heeft voor de voorbereiding op de lessen of op uit te voeren 

opdrachten. 

 

Leeractiviteiten:  

De lessen worden ondersteund door een powerpointpresentatie (zie documenten op 

de digitale leeromgeving Digitap). Tijdens de lessen wordt gewerkt met het 

onderwijsleergesprek, het illustreren van de leerstof aan de hand van filmpjes, het 

beantwoorden van vragen door de studenten en het zelf verwerken van de leerstof 

door het maken van een samenvatting of uitgebreide inhoudstafel van de leerstof. 

Daarnaast wordt de leerstof geïllustreerd met verschillende casussen. De docenten 

hanteren een interactieve aanpak en maken gebruik van verschillende digitale tools 

(quizjes, rollenspelen,...). Hierdoor zal je de geleerde theorie beter leren toepassen 

op reële praktijksituaties.  

 

Het lezen van de hoofdstukken op voorhand, opstellen van vragen over wat niet 

duidelijk is en het zelfstandig verwerken van de leerstof na elke les zal je helpen bij 
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het voorbereiden van het examen. Er zal met de door jou gestelde vragen ook 

worden gewerkt tijdens de lessen.  

Discussies in de les over de aangereikte thema’s maken de lessen boeiender. De 

klasgroep bestaat uit studenten met verschillende (culturele) achtergronden en 

overtuigingen, dit zien we als een verrijking. Bij het delen van onze mening over de 

thema’s die in de les behandeld worden, doen we dit steeds op een respectvolle 

wijze. We geven elkaar de tijd om te spreken en luisteren met een open en 

constructieve houding naar elkaar. 

 

Hieronder vind je meer info over elk werkcollege. Behoudens eventuele corona-

maatregelen, gaan alle werkcolleges on campus door. Datum, tijdstip en lokaal van 

elk werkcollege vind je in je lessenrooster op WebUntis. Kijk dit geregeld na, gezien 

de werkcolleges misschien niet elke keer in hetzelfde lokaal zullen doorgaan, en 

gezien er steeds wijzigingen kunnen optreden in je lessenrooster. 
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5.1 Werkcolleges 

5.1.1 Werkcollege 1:  Introductie Mens en Leren 2 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In deze eerste les maken we kennis met elkaar, en met het olod Mens en Leren 2. 

Jullie krijgen meer uitleg over het verloop van de lessen en over de opdracht die jullie 

dienen te maken voor dit vak. 

In het tweede, meer inhoudelijke, deel van dit werkcollege, herhalen we de grote 

lijnen van Handelingsgericht Werken (HGW) en Handelingsgerichte Diagnostiek 

(HGD). Wat waren ook alweer de zeven uitgangspunten, en de verschillende fasen 

van de diagnostische cyclus? 

Omdat je als psychologisch consulent ongetwijfeld in contact zal komen met kinderen 

en/of ouder(s) van een kind met een ontwikkelingsstoornis is het belangrijk dat we 

eerst de term ontwikkelingsstoornis onder de loep nemen. Wat is een dat precies? 

Kan een kind verschillende ontwikkelingsstoornissen tegelijkertijd hebben? Wat is het 

verschil met een ontwikkelingsprobleem? 

 

Tip: 

Je aanwezigheid en actieve participatie aan de werkcolleges is belangrijk om de 

inhoud van dit olod optimaal te kunnen verwerven. Vandaag wordt bovendien 

belangrijke info over de opdracht gegeven, en eventuele vragen hierover worden 

beantwoord. 

 

5.1.2 Werkcollege 2: Gesprekken met ouders, kinderen en jongeren 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit tweede werkcollege zetten we in op onze gespreksvaardigheden, specifiek voor 

het werkveld school- en pedagogische psychologie. Hoe gaan we in gesprek met 

kinderen en jongeren? Hoe brengen we een boodschap correct over aan ouder(s) of 

opvoeders? Hoe houden we rekening met een eventueel andere culturele 

achtergrond of socio-economische status? We gaan actief aan de slag en oefenen 

de gespreksvaardigheden samen in door middel van rollenspel en feedback. 
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Tip: 

Door een actieve participatie aan dit werkcollege, zal je er het meest uit opsteken. 

 

Voorbereiding op werkcollege 3: 

Zorg dat je de basis van HGW en HGD nog eens herhaalt, want we bouwen hierop 

verder tijdens het volgende werkcollege. 

 

5.1.3 Werkcollege 3: HGW en HGD, faire diagnostiek 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit werkcollege krijgen jullie meer uitleg over de opdracht die jullie voor dit olod 

moeten maken. De richtlijnen van de taak worden samen overlopen, en er kunnen 

vragen gesteld worden. 

Verder verdiepen we ons vandaag opnieuw in HGW en HGD. We zoomen hierbij in 

op de onderzoeksfase, meer bepaald op observatie als onmisbaar deel van het 

onderzoek. We leren niet alleen onze observaties te vertalen in een professioneel 

observatieverslag, maar leren ook correcte hypotheses en bijhorend advies te 

formuleren voor onze leerling, leerkracht of ouder(s). 

 

Tips: 

De verschillende fasen van HGD dienen als belangrijke kapstokken voor dit 

werkcollege. Zorg dat je hier reeds vertrouwd mee bent. 

 

5.1.4 Werkcollege 4: Basis coaching / counseling 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit werkcollege gaan we op basis van non-fictief beeldmateriaal aan de slag om 

onze observatieskills verder te verfijnen. We hebben hierbij opnieuw aandacht voor 

het belangrijke onderscheid tussen observeren en interpreteren. We gaan zowel in 

kleine groepjes als in de grote groep aan de slag met het materiaal en onze 

bevindingen. 

We hebben niet alleen aandacht voor onze observatietechnieken, maar ook voor de 

inhoud van het beeldmateriaal. Hoe gaat de psychologisch consulent met het kind / 
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de jongere om? Welke boodschappen geeft hij/zij en hoe brengt men deze over? 

Wat kunnen wij hieruit leren? 

 

Tip: 

Neem zeker iets mee om te noteren (pen en papier, laptop) want dat zal je nodig 

hebben tijdens dit college. Overigens heb je dit best elk werkcollege bij. 

 

Voorbereiding op werkcollege 5 en 6: 

Neem het hoofdstuk i.v.m. ASS dat je terugvindt in het handboek, alvast eens 

grondig door. Dit zal je helpen om beter te kunnen volgen tijdens de volgende 

werkcolleges. 

 

5.1.5 Werkcollege 5: Ontwikkelingsstoornissen: ASS 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Een autismespectrumstoornis (ASS), we hebben er ongetwijfeld al van gehoord, 

maar wat is het nu precies? In dit werkcollege bespreken we de kenmerken en 

verschillende types van ASS, hoe vaak het voorkomt en wat de oorzaak zou kunnen 

zijn. Hoe wordt een diagnose ASS gesteld, wat is hiervoor nodig? We situeren deze 

diagnose in de DSM V. Komt ASS soms voor samen met andere problemen of 

stoornissen? Wat zijn vaak sterke kanten van kinderen met ASS? 

We staan in deze context ook stil bij belangrijke begrippen als Theory of Mind, 

centrale coherentie, contextblindheid, executieve functies,… 

Vervolgens oefenen we actief rond wat we gezien hebben in dit werkcollege. We 

verdiepen ons in casussen en proberen de kenmerken van ASS te herkennen. Ook 

gaan we aan de slag met onderzoeksinstrumenten, en proberen de voor- en nadelen 

van een diagnose te ontdekken. 
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5.1.6 Werkcollege 6: Ontwikkelingsstoornissen: ASS 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Dit werkcollege bouwt verder op het voorgaande. We zoomen verder in op ASS, 

deze keer met aandacht voor het plan van aanpak / handelingsgericht advies. Wat is 

het effect van ASS op het dagelijks leven van het kind/de jongere en zijn/haar 

ouders? Welke hulp of ondersteuning kan er wenselijk zijn?  

Opnieuw gaan we actief aan de slag en oefenen rond wat we gezien hebben met 

concreet materiaal. In groepjes werken jullie een mogelijk plan van aanpak uit. 

 

Tips: 

Zoals je wellicht al hebt gemerkt, wisselen theorie en praktijk elkaar af in onze 

werkcolleges. Dit doen we bewust, om de geziene stof zo snel mogelijk te 

verankeren op concrete wijze. Als er iets niet duidelijk is, mag je steeds vragen 

stellen; zowel tijdens het theorie- als tijdens het praktijkgedeelte. 

 

Voorbereiding op werkcollege 7: 

Lees minstens een artikel, dat je op het internet of elders gevonden hebt, rond de 

discussie over het wel of niet bestaan van ADHD, wel of niet gebruik van medicatie, 

gebruik van speciaal dieet. Breng het artikel mee naar werkcollege 7.  

 

5.1.7 Werkcollege 7: Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

We starten deze les met het bekijken welke artikels jullie gevonden hebben over 

ADHD. Wat is jullie huidige visie op deze ontwikkelingsstoornis? Daar bouwen we 

deze les op verder. 

Vervolgens maken we nader kennis met deze alom bekende ontwikkelingsstoornis: 

ADHD of Attention Deficit Hyperactivity Syndrome. Wat voor (soms problematisch) 

gedrag vertonen kinderen en jongeren met deze diagnose? Ook hier bespreken we 

de kenmerken en de types, de prevalentie en mogelijke oorzaken. We situeren de 

diagnose in de DSM V, en er is ook aandacht voor het voorkomen samen met 

andere stoornissen of problemen.  
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Tijdens het bespreken van deze meer theoretische zaken, is er ook ruimte voor 

discussie met medestudenten, en maken we ook de vertaalslag naar de praktijk. 

 

Tip: 

Zoals steeds is een actieve deelname aan het werkcollege steeds een meerwaarde, 

zowel voor je eigen leercurve als voor een aangenaam verloop van de werkcolleges 

in het algemeen. 

 

5.1.8 Werkcollege 8: Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Dit werkcollege bouwt verder op het voorgaande. Een diagnose AD(H)D heeft vaak 

een impact op het dagelijks leven van het kind en zijn/haar gezin. We staan stil bij de 

ondersteuning die ouder(s)/opvoeders en leerkrachten kunnen geven om het kind 

maximale ontwikkelingskansen te bieden op school en in hun vrije tijd. En wat 

kunnen wij als psychologisch consulent doen om een kind met AD(H)D op sociaal-

emotioneel gebied te ondersteunen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat zij minder 

vaak in conflictsituaties terecht komen? 

We oefenen met een praktijkvoorbeeld en proberen ons eigen plan van aanpak uit te 

werken. 

Een ontwikkelingsstoornis verdwijnt natuurlijk niet zomaar bij de overgang naar de 

volwassenheid. Daarom bekijken we ook het effect en de impact van AD(H)D op het 

leven van de volwassene: wat zijn mogelijke aandachtspunten, valkuilen en hoe 

begeleiden we volwassenen met AD(H)D op een adequate manier. 

 

Voorbereiding op werkcollege 9: 

Lees alvast het hoofdstuk i.v.m. Hechtingsstoornissen, dat je vindt in de reader op 

Digitap. Dit zal je helpen om vlotter aan te sluiten bij het volgende werkcollege. 
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5.1.9 Werkcollege 9: Gedragsproblemen en -stoornissen: Hechtingsstoornis 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Onveilig gehechte kinderen krijgen tijdens het opgroeien allerlei problemen. Zo 

hebben ze vrij snel na de geboorte of in de vroegste fase van hun ontwikkeling 

traumatische ervaringen meegemaakt. Ze hebben geen wederkerige en diepgaande 

emotie of een fysieke relatie met een ouder gekend. Dit maakt dat het kind geen 

vertrouwen heeft in de andere volwassenen en dat hij hierdoor vaak probleemgedrag 

stelt en zeer moeilijk is in omgang met volwassenen. Tijdens de les herhalen we het 

verschil tussen een veilige hechting en een onveilige gehechtheid. Daarnaast gaan 

we ons verdiepen in de moeilijkheden die een hechtingsstoornis met zich meebrengt. 

Tot slot staan we nog stil bij de aanpak en begeleiding van een kind met een 

hechtingsstoornis, zowel op school als thuis. Hierbij wordt zoals steeds de 

bespreking van theorie afgewisseld met vertaling naar de praktijk. 

 

5.1.10 Werkcollege 10: Gedragsproblemen en -stoornissen door externe factoren 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Wanneer een kind gedragsproblemen vertoont, kan het zijn dat er geen 

onderliggende diagnose bij het kind zelf aanwezig is, maar dat dit gedrag wordt 

uitgelokt door externe factoren in de omgeving van het kind. Wat kunnen deze 

factoren zijn? Hoe komt het dat deze het gedrag van kinderen en jongeren in die 

mate beïnvloeden? Hoe kunnen we deze negatieve invloed beperken; wat zijn 

beschermende factoren en wat zijn risicofactoren hierbij? We bekijken samen hoe 

deze kinderen en jongeren optimaal begeleid kunnen worden. 

 

Voorbereiding werkcollege 11: 

Lees de tekst i.v.m. Faire diagnostiek die je op Digitap onder Werkcollege 11 vindt. 

Voorbereiding op werkcollege 12: 

Lees alvast het hoofdstuk i.v.m. leerstoornissen (dyslexie), dit vormt een goede basis 

voor werkcollege 12. 
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5.1.11 Werkcollege 11: Outcome monitoring en begeleiding van mensen met een 

andere culturele achtergrond 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In ons werk als psychologisch consulent zullen we ook regelmatig in contact komen 

met mensen (ouders, opvoeders, leerkrachten,…) met een andere culturele 

achtergrond. Soms brengt dit geen enkele hindernis met zich mee; op andere 

momenten kan dit wel een extra uitdaging zijn. We leren in dit werkcollege om ons 

deskundig advies over te brengen, passend binnen de specifieke context van de 

cliënt. Hoe doen we dat best, waar letten we op? We werken opnieuw met concrete 

casussen, of voorbeelden uit ons dagelijks leven. 

 

Tips: 

Denk voor jezelf eens na, welke moeilijkheden zou je kunnen ondervinden in het 

begeleiden van personen met een andere culturele achtergrond? Durf tijdens de les 

jouw mening te geven, steeds met respect voor anderen. 

 

5.1.12 Werkcollege 12: Leerstoornissen: Dyslexie 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit en volgende werkcolleges buigen we ons over enkele leerstoornissen. 

Wanneer spreken we over een leerprobleem, en wanneer over een leerstoornis of 

leermoeilijkheid? Welke soorten leerstoornissen bestaan er? 

Vandaag starten we met het onderwerp dyslexie ofwel hardnekkige lees- en 

spellingsproblemen. Wat zijn de kenmerken van dyslexie, hoe vaak komt het voor, 

wat zijn mogelijke oorzaken, enz. We ontdekken hoe je dyslexie kan herkennen in de 

klas en hoe je kan vaststellen of een leerling werkelijk dyslexie heeft. Vervolgens 

bespreken we hoe we een kind of jongere met dyslexie optimaal kunnen 

ondersteunen, en vertalen we dit naar een handelingsplan. 

 

Tip: 

Als je op voorhand het hoofdstuk i.v.m. leerstoornissen hebt gelezen, zal je 

gemakkelijker kunnen volgen in deze werkcolleges. 
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Voorbereiding op werkcollege 13 en 14: 

Lees alvast het hoofdstuk i.v.m. leerstoornissen (dyscalculie, NLD), dit vormt een 

goede basis voor de volgende werkcolleges. 

 

5.1.13 Werkcollege 13: Leerstoornissen: Dyscalculie 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit werkcollege bestuderen we een tweede leerstoornis, namelijk dyscalculie ofwel 

een ernstige rekenstoornis. We bespreken opnieuw de kenmerken, prevalentie, 

oorzaak, enz. Welk effect heeft deze leerstoornis in het dagelijks leven? We komen 

te weten of en hoe je dyscalculie kan diagnosticeren, en nog belangrijker: hoe we 

kinderen of jongeren met deze leerstoornis optimaal kunnen ondersteunen. We 

vertalen de theorie naar de praktijk, en oefenen in groepjes wat we tijdens deze les 

gezien hebben. Dit maken we concreet in een plan van aanpak. 

 

Tip: 

Als je op voorhand het hoofdstuk i.v.m. leerstoornissen hebt gelezen, zal je 

gemakkelijker kunnen volgen in deze werkcolleges. 

 

5.1.14 Werkcollege 14: Leerstoornissen: NLD 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Als laatste leerstoornis buigen we ons met een kritische blik over NLD, voluit 

Nonverbal Learning Disability of Niet-verbale leerstoornis. Er is veel discussie over 

de exacte kernmerken en zelfs over het werkelijke bestaan van deze leerstoornis. 

Omdat sommige kinderen (jongeren) deze diagnose in het verleden echter gekregen 

hebben, en omdat sommige diagnostici in de klinische praktijk deze diagnose nog 

stellen, hebben we ervoor gekozen om ze toch op te nemen in onze werkcolleges. 

Het is belangrijk om minstens de kenmerken van deze stoornis te begrijpen. 

 

Tip: 

Als je op voorhand het hoofdstuk i.v.m. leerstoornissen hebt gelezen, zal je 

gemakkelijker kunnen volgen in deze werkcolleges. 
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Voorbereiding op werkcollege 15: 

Bekijk volgende video’s:  

• Dit heb ik, deel 5 Gilles de la Tourette (5min. 46sec)  

https://youtu.be/4qLiP7BhmhA  

• Kinderen en jongeren met DCD (2min. 13 sec) https://youtu.be/N1X7UIAQDII  

 

5.1.15 Werkcollege 15: Ontwikkelingsstoornissen: DCD en ticstoornis (Tourette) 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit werkcollege hebben we opnieuw aandacht voor enkele 

ontwikkelingsstoornissen. DCD of voluit Developmental Coordination Disorder, ook 

wel dyspraxie genaamd, betreft kinderen met een achterstand in de ontwikkeling van 

motorische vaardigheden en die moeite hebben met het coördineren van 

bewegingen. We ontdekken hoe we deze stoornis kunnen herkennen en wat de 

specifieke noden van deze kinderen zijn. 

Er bestaan verschillende ticstoornissen, waaronder het vrij bekende ‘syndroom van 

Gilles de la Tourette’. Hoe kan je een ticstoornis herkennen en hoe gaan we hier best 

mee om? 

Zoals steeds maken we de verstaalslag naar de praktijk, en gaan we aan de slag met 

concrete casussen bij het ontwerpen van een plan van aanpak. 

 

5.1.16 Werkcollege 16: Gedragsstoornissen: ODD / CD 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

ODD staat voor Oppositional Defiant Disorder ofwel oppositioneel-opstandige 

gedragsstoornis. CD staat voor Conduct Disorder of normoverschrijdende-

gedragsstoornis. Het gaat om kinderen of jongeren die zich gedurende langere tijd 

herhaaldelijk tegendraads, antisociaal of agressief gedragen. Als dit gedrag 

bovendien een nadelige invloed heeft op het dagelijks leven van het kind (thuis, op 

school of elders) dan is er waarschijnlijk sprake van een gedragsstoornis. We 

bekijken de kenmerken van ODD en CD, en onderzoeken hoe we hier best mee om 

kunnen gaan. Welke ondersteuningsnood hebben deze jongeren? Hoe kan hun 

https://youtu.be/4qLiP7BhmhA
https://youtu.be/N1X7UIAQDII
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probleemgedrag bijgestuurd worden? Wat zijn de mogelijkheden in het Vlaamse 

hulpverleningslandschap? 

 

Voorbereiding op werkcollege 17: 

• Bekijk video: Agressiviteit jongen en meisjes (7min.) ADAMS APPEL 2007.07 

Jongens niet agressiever dan meisjes 

 Voorbereiding op werkcollege 18: 

• Vul deze online faalangst-zelftest in: De faalangsttest (voor jongeren) - 

Kwadraad OF Faalangsttest | test je cognitieve faalangst en sociale faalangst | 

123test.nl 

 

5.1.17 Werkcollege 17: Agressie: soorten, oorzaken, en hoe ermee om te gaan 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Soms gedragen kinderen of jongeren zich agressief. Het is belangrijk om in zo’n 

geval als psychologisch consulent te weten hoe we hier gepast en adequaat op 

kunnen reageren. Daarom verdiepen we ons in de soorten agressie die we kunnen 

onderscheiden, onderzoeken we wat de mogelijke oorzaken van agressie kunnen 

zijn, en vragen we ons vooral af hoe we hier best mee om kunnen gaan. Zoals 

steeds maken we de verstaalslag van theorie naar praktijk, en gaan we actief aan de 

slag met concrete casussen. 

 

5.1.18 Werkcollege 18: Faalangst 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit werkcollege verdiepen we ons in angststoornissen, meer bepaald in faalangst. 

We staan stil bij verschillende vormen van faalangst en hoe we deze kunnen 

herkennen. Ook onderzoeken we welke gedragingen kinderen met faalangst kunnen 

vertonen. We vragen ons ook af of de leerkracht / ouder(s) onbedoeld faalangst in de 

hand kunnen werken, en wat we kunnen doen om dit te verhelpen. 

We bekijken aan de hand van casussen voor welke valkuilen we waakzaam moeten 

zijn, en dit zowel voor kinderen / jongeren als hun ouder(s) en leerkrachten. In 

groepjes gaan we op zoek naar een passende aanpak.  

https://youtu.be/f3RMjpgykLE
https://youtu.be/f3RMjpgykLE
https://www.kwadraad.nl/doe-een-test/faalangsttest/
https://www.kwadraad.nl/doe-een-test/faalangsttest/
https://www.123test.nl/faalangst/
https://www.123test.nl/faalangst/
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5.1.19 Werkcollege 19: Communicatiestoornissen (STOS) 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

STOS, SLI of ontwikkelingsdysfasie, verschillende benamingen voor dezelfde 

primaire taalontwikkelingsstoornis. Het gaat om kinderen met een ernstige 

taalachterstand, waarbij de taalontwikkeling niet enkel vertraagd, maar ook anders 

verloopt. Het kan gaan om kinderen die moeite hebben om gesproken taal te 

verstaan (receptief) en/of die moeite ondervinden om zich mondeling uit te drukken 

(productief). 

We leren de specifieke kenmerken van deze primaire taalontwikkelingsstoornis 

herkennen, en onderzoeken waar kinderen met deze stoornis nood aan hebben, wat 

hen kan helpen. In groepjes ontwerpen we een plan van aanpak. 

 

5.1.20 Werkcollege 20: Communicatiestoornissen: Stotteren en selectief mutisme 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Naast de primaire taalontwikkelingsstoornis, bestaan er nog verschillende andere 

communicatiestoornissen. We verdiepen ons vandaag in de leefwereld van kinderen 

of jongeren die stotteren. Hoe is het voor hen om zich niet vlot te kunnen uitdrukken, 

en hoe kunnen we hier als ouders en leerkrachten mee omgaan? Welke 

ondersteuningsnood hebben zij? Vervolgens komen we te weten wat de diagnose 

verbale ontwikkelingsdyspraxie inhoudt. Ook hier maken we de vertaling naar een 

passend plan van aanpak. Een derde communicatiestoornis die in dit werkcollege 

aan bod komt, is selectief mutisme. Hoe komt het bijvoorbeeld dat deze kinderen niet 

kunnen of willen praten op school, maar thuis wel? Wat is hun ondersteuningsnood 

en hoe kunnen we daaraan tegemoet komen? 

 

5.1.21 Werkcollege 21: Gedragsproblemen ten gevolge van externe factoren 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

We maken kennis met mogelijke factoren die de oorzaak kunnen zijn van een 

bepaald probleemgedrag bij een kind. Soms is er sprake van een onderliggende 

gedragsstoornis (zie werkcollege 16) maar vaak ontstaat probleemgedrag door een 
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verkeerde interactie van het kind en zijn omgeving. We gaan de gebeurtenissen die 

dit gedrag kunnen doen ontstaan onder de loep nemen. Hoe gaan we hier 

vervolgens best mee om, zodat we het probleemgedrag kunnen veranderen? Wat is 

advies dat we kunnen geven aan de ouder(s) en leerkrachten van het kind? We 

werken in groepjes rond concrete voorbeelden. 

 

5.1.22 Werkcollege 22: Pesten en cyberpesten 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

Pesten wordt in deze context gezien als een vorm van agressie die het schoolleven 

van verschillende kinderen kan bemoeilijken. Iedereen die met kinderen werkt dient 

steeds alert te zijn op pestgedrag. Wanneer er gepest wordt, staat dit het leren en de 

normale ontwikkeling in de weg. Daarom staan we stil bij wat pesten precies is, wat 

het niet is, welke vormen we kunnen tegenkomen, welke risicofactoren er zijn, wat 

we kunnen doen en welke acties we beter niet ondernemen. 

 

5.1.23 Werkcollege 23: Grooming, automutilatie 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit laatste inhoudelijke werkcollege, zien we nog enkele belangrijke thema’s waar 

we ons binnen de school- en pedagogische context van bewust moeten zijn als 

pedagogisch consulent. Het is belangrijk om de juiste signalen te kunnen herkennen, 

opdat we tijdig zouden kunnen ingrijpen. 

Meer bepaald gaat het om grooming, waarbij de dader geleidelijk het vertrouwen wint 

van een kind of jongere et het uiteindelijke doel deze persoon seksueel te 

misbruiken. Hoe kunnen we deze gevaarlijke spiraal doorbreken? 

Daarnaast hebben we extra aandacht voor automutilatie of zelfverminking. Waarom 

doen sommige kinderen of jongeren dit? Hoe moeten we dit gedrag interpreteren? 

Hoe kunnen we hen best helpen? 
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5.1.24 Werkcollege 24: Voorbereiding op examen 

Korte beschrijving van het werkcollege: 

In dit laatste werkcollege overlopen we in vogelvlucht de belangrijkste zaken uit de 

voorgaande werkcolleges. Er worden ook een aantal voorbeeld examenvragen 

getoond en besproken. 

 

Tips: 

Dit laatste werkcollege geeft je een helder overzicht van de hoofd- en bijzaken voor 

dit olod. Het is een onmisbare schakel in jouw voorbereiding op het examen 
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6 Toetsing 

In dit deel vind je alle relevante informatie over de toetsing van dit olod. 

 

 

6.1 Toetsen 

In onderstaande tabel(len) vind je de uitwerking van de toetsing: 

 

Toets Schriftelijk examen 

 

Digitaal examen on campus 

Leerdoelen 1.1 t/m 1.4, 3.1 t/m 3.4 

Toetsvorm • Kennistoets: 20%, leerdoelen: 1.1, 1.2 

• Vaardigheidstoets hands-off: 40%, leerdoelen: 1.3, 1.4, 

3.1 t/m 3.4 

Toetsmethode Open en gesloten vragen 

Casus 

 

Toetsbron Gesloten boek 

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Examen 

Beoordelaar Docent 

Percentage van 

eindtotaal 

60% 
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Toets Individuele opdracht 

Handelingsgericht diagnostisch proces 

Observatieverslag schrijven, probleemanalyse uitvoeren, zorgvragen formuleren 

Leerdoelen 1.5, 1.6, 1.7 

Toetsvorm • Vaardigheidstoets hands-on: 30%, leerdoelen: 1.5 t/m 

1.7 

Toetsmethode Werkstuk 

 

Toetsbron Open boek 

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Docent 

Percentage van 

eindtotaal 

30% 

 

Toets Individuele opdracht 

Adviesgesprek 

Fictief adviesgesprek volgend uit observaties en plan van aanpak 

Leerdoelen 4.1 

Toetsvorm • Vaardigheidstoets hands-on: 5%, leerdoelen: 4.1 

Toetsmethode Presentatie 

Gedragsobservatie 

 

Toetsbron Open boek 

Toetsmedium Mondeling 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Peers 

Percentage van 

eindtotaal 

5% 
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Toets Individuele opdracht 

Peerfeedback 

Constructieve feedback geven aan medestudenten over hun adviesgesprek 

Leerdoelen 4.2 

Toetsvorm • Vaardigheidstoets hands-on: 5%, leerdoelen: 4.2 

Toetsmethode Werkstuk 

 

Toetsbron Open boek 

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Docent 

Percentage van 

eindtotaal 

5% 

 

 

6.2 Indienen van opdrachten 

Zoals blijkt het vorige punt, dien je voor dit olod een tweevoudige opdracht in te 

leveren, die meetelt voor de eindevaluatie. Alle taken worden ingediend via Digitap. 

Voor het indienen van de deelopdrachten gelden volgende deadlines: 
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• Eerste examenperiode: 

Wat? Deadline Waar? 

Handelingsgerichte diagnostisch 

proces (verslag + toestemming 

ouders/jongeren) 

Tussen 1000 en 1750 woorden 

ten laatste op  

28 november 2021  

voor 23u55  

DIGITAP 

 

Adviesgesprek (video via Panopto  

10 minuten) 

ten laatste op   

28 november 2021  voor 

23u55 

 

Via Panopto  

DIGITAP 

Feedbackverslag (3 verslagen)  

Tussen 300 en 400 woorden per 

verslag 

ten laatste op  

9 januari 2022 

voor 23u55 

DIGITAP 

 

• Tweede examenperiode: 

Wat? Deadline Waar? 

Handelingsgerichte diagnostisch 

proces (verslag + toestemming 

ouders/jongeren) 

Tussen 1000 en 1750 woorden 

ten laatste op  

14 augustus 2022  

voor 23u55  

DIGITAP 

 

Adviesgesprek (video via Panopto  

10 minuten) 

ten laatste op   

14 augustus 2022 

 voor 23u55 

 

Via Panopto  

DIGITAP 

Feedbackverslag (3 verslagen)  

Tussen 300 en 400 woorden per 

verslag 

ten laatste op  

21 augustus 2022 

voor 23u55 

DIGITAP 

 

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. 
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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 meer dan 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. 

 

6.3 Aanwezigheid 

Je wordt verondersteld goed voorbereid en met het nodige cursusmateriaal deel te 

nemen aan alle pedagogische activiteiten die worden georganiseerd. 

 

6.4 Tweede examenkans 

Een tweede examenkans is mogelijk voor dit olod. 
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7 Studiematerialen 

Voor dit olod heb je de volgende studiematerialen nodig: 

 

Verplicht 

• Studiewijzer van het olod Mens en Leren 2 (dit document) 

• Schrijf- en presenteerwijzer van Toegepaste Psychologie als leermiddel 

• Leermateriaal dat wordt aangeboden op Digitap 

• Handboek: Van De Voorde, S. (2020). Wijzer in ontwikkelingsstoornissen, een 

overzicht van theorie en praktijk. Leuven, België: Acco. ISBN 9789463798679 

 

Aanbevolen 

• Extra materiaal dat wordt aangeboden op Digitap 
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8 Bijlage: Opleidingsspecifieke leerresultaten (OLR) 

 

Psychodiagnostiek De psychologisch consulent verkent zelfstandig de psychosociale 

hulpvraag met het biopsychosociale referentiekader. Hij verzamelt en 

analyseert relevante informatie om het probleem te verhelderen. Hij 

formuleert toetsbare hypothesen, kiest de meest geschikte 

psychodiagnostische methode om te toetsen en voert deze 

zelfstandig en correct uit. Hij ordent zijn bevindingen in een 

(mondeling/schriftelijk) rapport met een onderbouwd advies, 

afgestemd op de cliënt of de professionele hulpverlener. 

Praktijkonderzoek De psychologisch consulent verkent zelfstandig de praktijkvraag van 

een cliënt of organisatie (oriënteert), zoekt relevante informatie om de 

hoofd- en deelvragen te bepalen en het praktijkprobleem af te 

bakenen (richt), plant de gepaste onderzoeksopzet om de vragen te 

kunnen beantwoorden en voert het praktijkonderzoek uit. Hiervoor 

verzamelt hij gegevens, analyseert ze en trekt conclusies die hij 

rapporteert en presenteert. 

Plan van aanpak De psychologisch consulent ontwikkelt in overleg met de cliënt een 

doelgericht handelings-, zorg- of preventieplan. Hij brengt dit plan 

schriftelijk en mondeling over op maat van de cliënt. Hij voert dit plan 

zelfstandig uit, volgt de uitvoering ervan op en stuurt bij waar nodig 

om het gestelde doel te bereiken.  

Interventies De psychologisch consulent begeleidt de cliënt om meer inzicht te 

krijgen in zichzelf, in zijn situatie, in het handelings-, zorg- of 

preventieplan en de mogelijke gevolgen. Hij motiveert de cliënt via 

training, coaching, psycho-educatie en/of counseling om zich 

professioneel of persoonlijk verder te ontwikkelen en zo het gestelde 

doel te bereiken. 

Professioneel 

handelen 

De psychologisch consulent handelt altijd vanuit een professionele 

basishouding, in diverse, complexe en gespecialiseerde contexten. 

Die houding is laagdrempelig, respectvol, empathisch, 

cultuursensitief, ethisch en deontologisch. Hij neemt initiatief en heeft 

een positieve bijdrage in een multidisciplinair team en/of een 

zorgnetwerk. Hij neemt verantwoordelijkheid op voor het eigen 

handelen en kijkt ook kritisch naar zijn professioneel handelen en 

naar zijn persoonlijke ontwikkeling. Hij staat open voor vernieuwing. 

Dit alles vormt de basis voor zijn levenslang leren. 

 

 


