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Studiewijzer 

 

1 Welkom! 

Dit is de studiewijzer van “Professioneel handelen 1” dat wordt aangeboden als 

jaarolod van de eerste trajectschijf van de professionele bacheloropleiding 

Toegepaste Psychologie. 

 

Korte omschrijving: 

Als psychologisch consulent – zowel tijdens de opleiding (stage) als tijdens de 

uitoefening van je job – word je geconfronteerd met allerlei (zorg)vragen en/of 

problemen van kinderen, jongeren, ouder(s), school, werkgevers, werknemers, ... 

Deze confrontaties roepen emoties op. Het voor het eerst geconfronteerd worden 

met een persoon in nood, het moeten verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, 

het voeren van moeilijke gesprekken met ouders, kinderen/jongeren, leerkrachten, 

werkgevers, werknemers, enz. zijn ervaringen die je niet onberoerd laten. Het leren 

omgaan met deze confrontaties maakt deel uit van het professionaliseringsproces. 

Nemen we het voorbeeld van de eerste contacten met de cliënt: de belevenissen van 

de cliënt en diens (zorg)vragen roepen vaak emotionele reacties op, die kunnen 

leiden tot over-identificatie en tot versterking van gevoelens van onzekerheid over de 

eigen geschiktheid voor het vak. Om hiermee te leren omgaan maak je je in eerste 
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instantie vertrouwd met de deontologie van de psychologisch consulent en leert de 

essentiële attitudes (respect, openheid, onbevooroordeeld zijn, ...) kennen en 

toepassen binnen professionele context. Daarnaast krijg je tools en vaardigheden om 

met deze onzekerheid om te gaan. Een van deze tools is reflectie. Reflecteren is 

een onmisbaar basisinstrument voor professionele groei. Je leert op welke manier je 

kan reflecteren om zo de fundamenten te leggen voor levenslang leren. Tenslotte 

leer je in dit olod nog andere essentiële vaardigheden, zoals: observeren, 

presenteren, vergaderen, projectmanagement, wetenschappelijk schrijven, ... 

 

In dit olod verwerven we kennis en vaardigheden, niet enkel doordat er een 

theoretisch kader wordt aangereikt maar ook en vooral door het inoefenen van 

praktijksituaties. We gaan aan de slag met de theoretische kaders en voorbeelden 

die in de lessen onder de loep worden genomen. Je neemt jouw rol als 

psychologisch consulent op door zelf te reflecteren, vergaderen, observeren, 

rapporteren, wettenschappelijk schrijven, enz. 

 

In dit olod behandelen we daarom volgende leerinhouden: 

• Attitudes BaTP 

• Projectmanagement  

• Deontologie en beroepscode voor psychologisch consulenten  

• Reflectiemodellen en leren reflecteren  

• Wetenschappelijk schrijven  

• Rapportage  

• Observeren  

• Vergaderen  

• Presenteren  

 

We kunnen alvast verklappen dat ook de volgende academiejaren het olod 

Professioneel Handelen (resp. deel 2 en deel 3) telkens beide semesters op het 

programma zal staan. Hieruit blijkt duidelijk het belang dat we als opleiding hechten 

aan de voortdurende ontwikkeling van een degelijke professionele identiteit en het 
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adequaat professioneel kunnen handelen hiernaar zoals het een uitstekend 

psychologisch consulent betaamt. 

 

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 Professioneel Handelen 1 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: 

• De inhoud van de practica is mede gebaseerd op informatie vanuit de 

internationale vakliteratuur. 

• De studenten worden in hun opdrachten beoordeeld op het gebruik van 

internationale bronnen. 

• De studenten ontwikkelen hun professioneel toekomstperspectief door middel 

van zelfreflectie en het innemen van meerdere perspectieven. 

 

Relatie met en relevantie voor het werkveld: 

• De docenten van dit olod hebben ruime ervaring in de beroepspraktijk 

• Er wordt in dit olod gebruik gemaakt van casussen vanuit de beroepspraktijk 

• Aan de hand van het oefenen van verschillende vaardigheden word je zeer 

concreet voorbereid op het werkveld 

• Er wordt voor het inoefenen van verschillende vaardigheden gebruik gemaakt 

van filmpjes en documenten vanuit het werkveld 
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Het belooft een boeiende reis te worden doorheen de komende academiejaren. 

We kijken ernaar uit om met jullie mee te wandelen en jullie een stukje te begeleiden 

op het pad naar je professionele identiteit als psychologisch consulent! 

 

Aster, Charlotte, Fleur, Johan en Emine  
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2 Studietijd en studiepunten 

Dit olod omvat 3 studiepunten.  

 

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

heeft om 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, enz. bedoeld. 

 

In dit olod komen volgende werkvormen aan bod:   

 

 Werkvorm Uren per werkvorm 

In de les Hoorcolleges  

Werkcolleges   

Practicum  24 

Buiten de les Werktijd buiten de 

contacturen 

51 

Werkplekleren en/of stage  
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3 Volgtijdelijkheden 

 

Op dit olod is geen volgtijdelijkheid van toepassing. 
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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).  

Meer algemene info over de OLRs van de opleiding Toegepaste Psychologie vind je 

in bijlage van deze studiewijzer.  

De leerdoelen helpen je bij de voorbereiding op de evaluaties. 

 

OLR Leerdoelen 

Aan het eind van dit olod kan je: 

1. Psychodiagnostiek  

2. Praktijkonderzoek  

3. Plan van aanpak  

4. Interventies  

5. Professioneel handelen 5.1. aan de hand van reflectiemodellen kritisch reflecteren 

over je krachten en valkuilen met oog op de ontwikkeling 

van je professionele basishouding (I) 

5.2. leerkansen over je professionele basishouding 

identificeren op basis van kritische reflectie (I) 

5.3. in een casus rond ethische dilemma's op basis van 

literatuur en het deontologisch referentiekader adviezen 

formuleren (II) 

5.4. de belangrijkste deontologische principes van de 

psychologisch consulent verduidelijken aan de hand van 

voorbeelden (I) 

5.5. een observatieverslag opstellen (II) 

5.6. een professionele schrijfstijl hanteren (II) 

5.7. de APA-normen toepassen (II) 

5.8. actief deelnemen aan een vergadering op basis van de 

voorbereiding ervan (II) 

5.9. een presentatie geven aangepast aan het doelpubliek (II) 

(I) = wordt getoetst op niveau kennis en inzicht 

(II) = wordt getoetst op niveau van instrumentele vaardigheden 
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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. 

 

Deze 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. 

 

BELANGRIJK: Tijdens practicum 11 en 12 wordt de gedragsobservatie 

vergaderen en presenteren beoordeeld (zie verder, punt 6: Toetsing). Bij 

afwezigheid op dit evaluatiemoment is het Onderwijs- en examenreglement 

(OER) van toepassing. In geval van ongewettigde afwezigheid op dit 

evaluatiemoment, krijgt de student de afwezigheidscode voor dit 

evaluatiemoment. Voor de berekening van het examencijfer voor het gehele 

opleidingsonderdeel wordt deze afwezigheidscode als een 0 beschouwd. 

 

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 
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door het maken van een samenvatting van de leerstof (al dan niet aan de hand van 

een aantal vragen op het einde van elk hoofdstuk). 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. 

 

Tips: 

• Bij voorkeur kan je voor de les het materiaal bekijken dat ter beschikking wordt 

gesteld op Digitap, en eventueel vragen formuleren over onduidelijkheden. 

Deze vragen kan je stellen via het forum, of meenemen naar de les, waar de 

vragen beantwoord zullen worden. Waar mogelijk kunnen ook voorbeelden die 

worden aangehaald, in de les verwerkt worden. 

• Het hernemen van de leerstof na elke les helpt jou bij het verwerken van de 

geziene thema’s en het maken van de opdrachten.  

• De klas bestaat uit studenten met verschillende (culturele) achtergronden en 

overtuigingen. Ruimte en tijd creëren om de eigen mening te formuleren en 

om respectvol naar elkaar te luisteren zijn essentieel. Het kenbaar maken van 

je eigen visie en het durven aangaan van de dialoog in een discussie kan erg 

verrijkend zijn en de lessen boeiend maken. 

 

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

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

practicum vind je in je lessenrooster op WebUntis. Kijk dit geregeld na, gezien de 

practica 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 Practica 

5.1.1 Practicum 1: Inleiding Professioneel Handelen 

Korte beschrijving van het practicum 

In deze les maken we kennis met elkaar, en met het olod Professioneel Handelen 1. 

Jullie krijgen meer uitleg over het verloop van de lessen en het portfolio dat jullie 

dienen te maken. We beginnen met het inhoudelijke deel door een aantal belangrijke 

begrippen uit het olod Professioneel Handelen 1 toe te lichten. Op deze wijze 

situeren we en bakenen we het domein van het professioneel handelen af. Deze 

begrippen worden in de komende practica grondiger uitgediept. Daarnaast maken we 

kennis met de attitudes die we concretiseren door telkens een link te maken met het 

portfolio. 

 

Tips: 

Neem tijdig de taalvaardigheidstest, rekenvaardigheidstest, LEMO,… af. Deze testen 

vertellen immers iets over jouw vaardigheden en over de strategieën die je gebruikt 

om te studeren. Zo kan je, indien nodig, tijdig hulp inschakelen om jouw kans op 

succes te vergroten.  

 

Ter voorbereiding van practicum 2: 

• Vul de testen in die we tijdens het eerste practicum besproken hebben. Je 

vindt deze op Digitap onder AP-vaardig. 

• Neem je resultaten zeker mee naar de volgende les. 

 

5.1.2 Practicum 2: Reflecteren over interesses en studiekeuze 

Korte beschrijving van het practicum: 

We starten dit practicum met het bekijken en bespreken van de resultaten van de AP-

vaardig testen die je na het eerste practicum thuis hebt ingevuld. Je krijgt meer duiding 

en hulp bij het interpreteren van je resultaten. Vergeet deze dus zeker niet mee te 

brengen. 

Verder gaan we in dit practicum concreet aan de slag met casussen die een situatie 

uit het werkveld beschrijven. Aan de hand van verschillende vragen denken we na 
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over een casus: Wat zou jij als hulpverlener doen in deze situatie? Welke attitudes zijn 

er hier nodig? Welke van deze attitudes herken je bij jezelf? Wat zou je kunnen doen 

om deze attitudes nog verder te ontwikkelen bij jezelf?  

Er wordt gevraagd eerst individueel te reflecteren over een aangeboden casus. Daarna 

wordt de casus besproken met medestudenten. Tot slot wordt de casus en de 

bespreking ervan naar voor gebracht voor de hele groep. Na elke presentatie 

formuleert de docent advies rond hoe je best met de gegeven situatie zou kunnen 

omgaan en welke attitudes hierbij van belang zijn.  

 

Tip: 

Door op voorhand de aangeboden literatuur door te nemen en de gevraagde 

opdrachten uit te voeren kan je gemakkelijker volgen in de les en zal je de leerstof 

beter kunnen plaatsen en begrijpen. 

 

Ter voorbereiding van practicum 3: 

• Lees de teksten die je op Digitap vindt onder Practicum 3. Noteer eventuele 

vragen en breng deze mee naar de les. 

• Vul het attitudeprofiel zelf in en laat het invullen door twee andere personen. 

Goed begonnen is half gewonnen! 

 

5.1.3 Practicum 3: Projectmanagement  

Korte beschrijving van het practicum: 

Elke les is er ruimte voor het beantwoorden van vragen. Aarzel dus zeker niet om 

deze te stellen. 

In deze les verkennen we verschillende manieren om zowel een olod als een 

semester goed te plannen en te organiseren én dit zowel op korte als op lange 

termijn. Zo kan je ervoor kiezen om te werken met een dag-, week-, maand- of 

vakschema. Deze schema’s kan je goed gebruiken voor het plannen van jouw 

portfolio binnen de deadline, alsook voor het maken van een goede studieplanning 

voor de verwerking van de leerstof uit de andere olods.  
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Naast het bespreken van enkele technieken en principes, zoals het Pareto-principe, 

de Pomodorotechniek en de matrix van Eisenhower, geven we jou allerlei tips en 

tricks mee om o.a. een goed evenwicht te vinden tussen studie en vrije tijd, en om 

afleiders en uitstelgedrag niet de bovenhand te laten krijgen. We gaan vooral actief 

aan de slag met behulp van oefeningen. Je krijgt o.a. een antwoord op de volgende 

vragen: Hoe maak ik een goede en realistische studieplanning? Hoe kan ik mij goed 

(blijven) concentreren? Wat zijn mijn persoonlijke afleiders en hoe kan ik deze 

aanpakken? Hoe kan ik prioriteiten stellen? Wat betekenen de resultaten uit de 

LEMO-test? Hoe kan ik bewaken dat ik voldoende ruimte heb om te ontspannen? 

Kortom, dit practicum helpt jou de examens succesvol voor te bereiden zodat jouw 

slaagkansen verhogen en jij straks van een welverdiende zomervakantie kan 

genieten!  

 

Tip: 

• Aanwezigheid tijdens de les is niet verplicht, doch essentieel om de inhoud 

van dit olod te kunnen verwerken. Ook een actieve participatie tijdens de 

practica is belangrijk.  

• Tijdens de les kan je ook feedback geven aan de docent over het verloop van 

de voorbije lessen.   

 

5.1.4 Practicum 4: Reflecteren 

Korte beschrijving van het practicum: 

In dit practicum bespreken we het reflecteren aan de hand van verschillende 

reflectiemodellen. Aangezien we als psychologisch consulent zelf ons belangrijkste 

werkinstrument zijn, is het heel belangrijk om stil te staan en te reflecteren over 

verschillende aspecten van onszelf, waarbij we ons in dit olod vooral richten op onze 

professionele attitudes. Ook wanneer we later in de verschillende werkvelden met 

mensen werken, is het gebruik maken van reflectie een krachtig en noodzakelijk 

werkinstrument. 
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We starten met een overzicht waarbij we kort verschillende reflectiemodellen 

bespreken. Bij elk model bekijken we enkele voorbeelden / casussen, en mogen jullie 

in groepjes reflecteren volgens het geziene model. 

 

Tip: 

Als je vragen hebt over het portfolio en/of de tot nu geziene thema’s, neem deze dan 

zeker mee naar de les. We gaan klassikaal op zoek naar de juiste antwoorden.  

 

Ter voorbereiding van practicum 5: 

Lees de teksten die je vindt op Digitap onder Practicum 5: 

• Attitudeprofiel 

• Beroepscode psychologisch consulent 

 

5.1.5 Practicum 5: Attitude, deontologie en ethisch handelen (deel I): 

Korte beschrijving van het practicum: 

Het beroep van psychologisch consulent impliceert dat je een professionele relatie 

aangaat met andere personen. Dat vraagt om een aangepaste basishouding. Naast 

je kennis en vaardigheden, die je je gedurende de opleiding eigen maakt, vraagt het 

beroep ook om: 

- Een aangepaste attitude: “Hoe sta ik daar als persoon? Wat is mijn 

professionele basishouding?” 

- Toepassen van een specifieke gedragscode: “Wat zijn mijn plichten? Wat zijn 

de rechten van de cliënt?” 

Met deze vragen gaan we aan de slag in practicum 5. Je leert het verschil kennen 

tussen waarden, normen, gedragsregels en attitudes. 
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5.1.6 Practicum 6: Attitude, deontologie en ethisch handelen (deel II) 

Korte beschrijving van het practicum: 

In de vorige les leerde je vanuit je professionaliteit te werken met een aangepaste 

basishouding. In deze les bouwen we hierop verder. Vanuit de beroepscode gaat 

specifiek aandacht uit naar het ethisch handelen als psychologisch consulent. Wat is 

het verschil tussen een ethisch dilemma als persoon en als psychologisch 

consulent? Hoe kan je ethisch verantwoord handelen als psychologisch consulent? 

Aan de hand van een ethisch stappenplan leer je om een weloverwogen beslissing te 

nemen in geval van een dilemma.  

 

Tip: 

Actieve participatie tijdens de practica zal het begrijpen en integreren van de 

attitudes vergemakkelijken. 

 

Ter voorbereiding van practicum 7: 

• Bekijk het materiaal dat is klaargezet op Digitap onder practicum 7. 

• Observeer een kind/medestudent/huisgenoot... voor 15 min. Schrijf kort wat je 

geobserveerd hebt. Breng dit verslag mee naar de les. In het tweede deel van 

de les gaan we daarmee aan de slag.   

 

5.1.7 Practicum 7: Observeren: principes en toepassing 

Korte beschrijving van het practicum: 

In een eerste deel van de les staan we stil bij de basisbeginselen van observeren en 

bij het belang ervan binnen ons vakgebied. We bespreken verschillende manieren 

waarop observeren mogelijk is, welke instrumenten je hierbij eventueel kan gebruiken 

en er worden richtlijnen gegeven voor het vastleggen van een observatie. Tot slot 

bekijken we het verschil tussen observeren en interpreteren, ook bespreken we met 

welke valkuilen we geconfronteerd kunnen worden hierin.  

In het tweede deel van dit practicum gaan we concreet aan de slag en passen we wat 

we net gezien hebben toe in oefeningen.  
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Tip: 

Vul het attitudeprofiel opnieuw in en laat dit ook opnieuw invullen door dezelfde twee 

personen die dit de eerste keer hebben ingevuld.  

 

Ter voorbereiding van practicum 8: 

• Denk voor jezelf al eens na over de begrippen ‘feit’, ‘mening’ en ‘interpretatie’. 

Wat houden ze in en hoe zouden ze aan elkaar gerelateerd kunnen zijn? 

 

5.1.8 Practicum 8: Rapporteren (feit / mening / interpretatie) 

Korte beschrijving van het practicum: 

Het takkenpakket van een psychologisch consulent bestaat uit, o.a.: observeren, 

onderzoeken, begeleiden, ondersteunen… en ook rapporteren. Correct verslag 

uitbrengen met aandacht voor feiten, mening en interpretatie is daarom ook zeer 

belangrijk. Om die redenen nemen we in het eerste deel van de les de termen feit, 

mening en interpretatie onder de loep. In het tweede deel van de les ga je hiermee 

aan de slag. We werken op basis van casussen en oefeningen. Finaal kan je een 

antwoord formuleren op de volgende vragen: Wat is een feit en hoe onderscheid ik 

een feit van een mening en/of interpretatie? Mag ik mijn mening geven of 

interpreteren in een rapportage? Wanneer mag ik interpreteren? Hoe maak ik het 

duidelijk voor de lezer dat ik aan het interpreteren ben of dat ik mijn mening geef? 

 

Tip: 

Neem je smartphone, tablet en/of laptop mee naar de les. Het zal een interactieve 

les zijn waar je een van deze nodig zal hebben.   

 

Ter voorbereiding van practicum 9: 

• Ga een kijkje nemen op Digitap onder practicum 8 en bekijk de filmpjes en 

documenten die daar aangeboden worden. 
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5.1.9 Practicum 9: Wetenschappelijk schrijven 

Korte beschrijving van het practicum: 

Het schrijven van een goed wetenschappelijk verslag is geen sinecure. Vragen als: 

Hoe schrijf ik een helder, vlot en foutloos verslag? Waar vind ik wetenschappelijke 

informatie? Hoe pas ik de juiste APA-normen toe? ... houden immers veel studenten 

wakker. Daarom is het des te belangrijker om dit degelijk aan te leren. 

Tijdens deze les nemen we de verschillende onderdelen van professioneel schrijven 

onder de loep. In het eerste deel van de les wordt een theoretisch kader 

aangeboden. In het tweede deel van de les leer je dit praktisch toepassen. We 

werken eerst individueel en dan werken we verder in kleine groepjes. De docent is 

aanwezig om aan alle groepjes feedback te geven.  

 

Tip: 

Wetenschappelijk schrijven en correct (volgens APA-normen) refereren is niet 

evident. Aanwezigheid in de les én meewerken in de groepjes zijn dan ook 

noodzakelijk om je deze vaardigheden eigen te kunnen maken. 

 

Ter voorbereiding van practicum 10: 

• Lees de teksten over de zes denkstijlen en de hoeden van De Bono die je 

terugvindt op Digitap. 

 

5.1.10 Practicum 10: Vergader- en presentatietechnieken 

Korte beschrijving van het practicum: 

Wanneer je als psychologisch consulent in het werkveld terecht komt, zal je 

ongetwijfeld participeren aan (multidisciplinaire) vergaderingen. Hierbij is het niet 

alleen belangrijk om een vergadering actief te kunnen bijwonen, maar kan het ook 

nodig zijn om een vergadering adequaat te kunnen leiden. 

De volgende vragen worden beantwoord tijdens dit practicum: Hoe bereid ik een 

vergadering voor? Hoe kan ik een vergadering leiden? Hoe verdedig ik mijn 

standpunt in een vergadering? Hoe notuleer ik in een vergadering? Hoe leer ik 
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efficiënt en oplossingsgericht vergaderen? In het tweede deel van dit practicum gaan 

we de leerstof over vergaderen actief oefenen met behulp van rollenspelen.   

Daarnaast zal je als psychologisch consulent ook regelmatig iets moeten 

‘presenteren’. Dit kan gaan om het toespreken van je collega’s van het 

multidisciplinair team waarin je werkt, maar net zo goed om het toelichten van 

onderzoeksresultaten aan de ouders van het kind dat je diagnostisch getest hebt. In 

dit practicum geven we je de nodige tools mee om als spreker voor een heldere en 

aangename presentatie te kunnen zorgen. 

 

Tip: 

Aanwezigheid tijdens de les is niet verplicht doch zeer belangrijk. Op het einde van 

deze les kan je al je vragen over de geziene leerstof en het portfolio stellen. Indien je 

meer wilt weten over het verloop van het evaluatiemoment, is dit je kans. 

 

Ter voorbereiding van evaluatiepracticum 11: 

• Herlees de teksten rond vergaderen en vergadertechnieken 

• Bereid je vergadering voor op basis van de teksten en de rol (hoed) die je 

toebedeeld hebt gekregen 

• Bekijk de opdracht rond vergaderen voor meer informatie 

 

5.1.11 Practicum 11: Evaluatiemoment ‘vergaderen’ 

Korte beschrijving van het practicum: 

Tijdens dit evaluatiepracticum wordt er in groepjes van zes studenten vergaderd over 

een ethisch dilemma. De andere studenten luisteren mee. Je vergadertechnieken 

worden beoordeeld door de docent. Deze les is een evaluatiemoment, dit wil 

zeggen dat je aanwezigheid verplicht is!  

 

Tip: 

Zorg dat je zeker tijdig aanwezig bent vandaag en dat je weet welke denkhoed van 

De Bono je op hebt. 
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Ter voorbereiding van evaluatiepracticum 12: 

• Bereid je presentatie grondig voor 

Neem hiervoor het onderdeel i.v.m. presenteren van de ‘Schrijf- en presenteerwijzer’ 

van Toegepaste Psychologie zeker door! Deze vind je terug op student.ap.be, onder 

‘Ondersteuning’ en vervolgens ‘Taalondersteuning’. 

 

5.1.12 Practicum 12: Evaluatiemoment ‘presenteren’ 

Korte beschrijving van het practicum: 

Je presenteert je persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) aan de groep. Je deelt je 

bevindingen op professionele wijze mee aan de klasgenoten en de docent. Tijdens 

dit practicum worden je presentatievaardigheden beoordeeld. Deze les is een 

evaluatiemoment, dit wil zeggen dat je aanwezigheid verplicht is!  

 

Tip: 

• Zorg dat je zeker tijdig aanwezig bent 

• Doe vlak voor de les aan ‘power-posing’ om je zelfvertrouwen een boost te 

geven 

• Let op een verzorgde taal en spreek niet te snel 
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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 tabellen vind je de uitwerking van de toetsing: 

 

Toets Portfolio: 

Attitudeprofielen en zelfreflecties 

Voor deze opdracht moet je op drie verschillende momenten een onderdeel 

indienen via Digitap, waarbij je enkel op de twee zelfreflectieverslagen beoordeeld 

wordt: 

• Attitudeprofiel 1 + Zelfreflectie 1 (15%) 

• Attitudeprofiel 2 

• Attitudeprofiel 3 + Zelfreflectie 2 (25%) 

Leerdoelen 5.1, 5.2 

Toetsvorm Portfolio 

Toetsmethode Werkstuk 

Toetsbron Open boek 

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Docent 

Percentage van 

eindtotaal 

40 % 
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Toets Portfolio: 

Ethisch handelen & Observeren en rapporteren 

Deze opdracht bestaat uit twee gescheiden onderdelen: een ethisch dilemma 

bespreken enerzijds en een observatieverslag anderzijds. Overkoepelend word je 

ook beoordeeld op wetenschappelijk schrijven en correct refereren volgens de 

APA-normen. 

Leerdoelen 5.3, 5.4 (Ethisch handelen – 20%) 

5.5 (Observatieverslag – 10%) 

5.6, 5.7 (Wetenschappelijk schrijven en APA-normen – 10%) 

Toetsvorm Portfolio 

Toetsmethode Werkstuk 

Toetsbron Open boek 

Toetsmedium Schriftelijk 

Toetsmoment Opdracht 

Beoordelaar Docent 

Percentage van 

eindtotaal 

40 % 
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Toets Evaluatie tijdens de les: 

Vergaderen en presenteren 

Tijdens de laatste twee practica word je geëvalueerd op je vergadervaardigheden 

en op je wijze van presenteren. 

Leerdoelen 5.8 (Vergaderen – 10%) 

5.9 (Presenteren – 10%) 

Toetsvorm Evaluatie tijdens de les 

Toetsmethode Gedragsobservatie 

Casus 

Presentatie 

Toetsbron Open boek 

Toetsmedium Mondeling 

Toetsmoment Tijdens lesmoment 

Beoordelaar Docent 

Percentage van 

eindtotaal 

20 % 

 

 

BELANGRIJK: Tijdens practicum 11 en 12 wordt d.m.v. gedragsobservatie het 

vergaderen en presenteren beoordeeld. Bij afwezigheid op dit evaluatiemoment 

is het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van toepassing. In geval van 

ongewettigde afwezigheid op dit evaluatiemoment, krijgt de student de 

afwezigheidscode voor dit evaluatiemoment. Voor de berekening van het 

examencijfer voor het gehele opleidingsonderdeel wordt deze 

afwezigheidscode als een 0 beschouwd. 

 

 

6.2 Indienen van opdrachten 

De eerste opdracht voor dit olod telt niet mee voor je eindresultaat, maar het is wel 

verplicht deze te maken omdat we hiermee verder gaan in de les. Het gaat om de 

AP-vaardig toetsen die je tegen het tweede practicum moet gemaakt hebben. 
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Voor dit olod leg je geen examen af, maar dien je wel een portfolio in. Ook word je 

tijdens de laatste twee evaluatiepractica beoordeeld. De deadlines voor de 

verschillende opdrachten en evaluaties zijn:  

 

Wat? Deadline Waar? 

Taak 0: AP-Vaardig Tegen Practicum 2 Resultaten mee naar de les 

nemen 

Taak 1: Attitudeprofiel 1 + 

Zelfreflectie 1 

7/11/2021 voor 23u55 Via portfolio op Digitap 

Taak 1: Attitudeprofiel 2 31/01/2022 voor 23u55 Via portfolio op Digitap  

Taak 1: Attitudeprofiel 3 + 

Zelfreflectie 2 

5/06/2022 voor 23u55 Via portfolio op Digitap 

Taak 2: Ethisch handelen 

+ Observatieverslag 

17/04/2022 voor 23u55 Via portfolio op Digitap 

Taak 3: Vergaderen  Evaluatiepracticum 11 Tijdens het practicum 

Taak 3: Presenteren Evaluatiepracticum 12 Tijdens het practicum 

 

 

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. 
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Avondstudenten en dagstudenten die onder het statuut werkstudent ingeschreven 

zijn, krijgen de kans om aan te tonen dat ze bepaalde leerdoelen al verworven 

hebben op basis van ervaring (meer info hierover, zie richtlijnen taak). Indien de 

student hierdoor niet alle taken dient te maken, dan wordt de totaalscore van de 

overige taken opgeteld en herleid naar een score op 20. 

 

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 Professioneel Handelen (dit document) 

• Schrijf- en presenteerwijzer van Toegepaste Psychologie als leermiddel 

• Materiaal dat wordt aangeboden op Digitap 

 

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. 

 

 


