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Is toegepaste psychologie
de ware voor jou?



Psychologie
Psyche = ziel Logos = leer

 Definitie: de wetenschappelijke studie van het gedrag en van de mentale
processen

 Doel: het gedrag te verklaren, zowel het zichtbare gedrag als de grote
verscheidenheid aan persoonlijke, onzichtbare gedragingen zoals het 
geheugen, de verbeelding, het denken, mentale stoornissen
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Is toegepaste psychologie de ware voor jou?



Toegepaste psychologie

Beroepstitel: “Psychologisch consulent”

Doel: Deskundig worden in het begeleiden én ondersteunen van mensen

Situering in sociaal-agogisch werkveld | 3 grote stromen

 Psychologisch Bachelor in de Toegepaste Psychologie

 Pedagogisch Bachelor in de Orthopedagogie

 Sociaal Bachelor in het Sociaal Werk
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Is toegepaste psychologie de ware voor jou?



Praktijkgericht én wetenschappelijke basis
Drie opleidingsfasen: wat staat centraal?
 1 | stevige theoretische basis en verkenning van de twee opties
 2 | verdieping in één van de twee opties
 3 | practica/projecten, eindstage & bachelorproef binnen

afstudeerrichting
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Is toegepaste psychologie de ware voor jou?



 Klinische psychologie (KLP)
• Professionele hulp verlenen aan mensen met psychosociale problemen, zowel 

preventief als curatief

 Schoolpsychologie en Pedagogische psychologie (SPP)
• Kinderen en jongeren begeleiden in hun schoolcontext en (problematische) 

opvoedingscontext

 Arbeids- en Organisatiepsychologie (A&O)
• Relatie tussen mens en werk. Samen werken aan werkbaar werk.                           

Brug tussen mensen, business en data
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Is toegepaste psychologie de ware voor jou?

= Optie 
KLP/SPP

= Optie A&O



Is toegepaste psychologie de ware voor jou?
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Voorkeur optie KLP/SPP of 
A&O ?

Keuze optie KLP/SPP of 
A&O ?

Keuze KLP
of SPP ?

Sem 1 Sem 2 Sem 3+4 Sem 5+6

1 2 3
KLP

SPP

A&O

Fase 1 Fase 2 Fase 3
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Hoe verlopen de lessen?



Is toegepaste psychologie de ware voor jou?
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Academische bachelorProfessionele bachelor
 Gericht op verwerven van 

eerder toegepaste praktische 
kennis

 Ontwikkeling van 
vaardigheden, praktijkvakken
en stage

 Wetenschappelijke basis 
 Minder leerstof
 Voorbereiding arbeidsmarkt
 Nabijer, meer begeleiding

 Gericht op verwerven van 
eerder theoretische kennis

 Diepgaande 
wetenschappelijke 
vorming

 Brede, algemene kennis
 Veel leerstof
 Voorbereiding master
 Afstandelijker



SCHAKEL Prof BA TP – AC BA PSY
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1Ba
TP

professionele
Bachelor TP

academische
Bachelor & master
psychologie

werk

schakel

1Ma
PSY

1Ba
PSY

2Ba
PSY

3Ba
PSY

2Ba
TP
stage

1Ma
PSY

3Ba
TP
stage

2Ma
PSY
stage

2Ma
PSY
stage
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Ben jij de ware voor
toegepaste psychologie?



Je leven draait om mensen!
Persoonlijkheidskenmerken
 kritische kijk op eigen handelen
 empathisch vermogen
 contactvaardig
 luistervaardig
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Ben jij de ware voor toegepaste psychologie?



 Wiskundige vaardigheden
 Studievaardigheden
 Motivatie, passie en talent
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Ben jij de ware voor toegepaste psychologie?
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Dat Klopt!



 Klinische Psychologie 
 Schoolpsychologie en Pedagogische Psychologie

“Psychologisch consulent”

 Arbeids- en Organisatiepsychologie

“Psychologisch consulent HRM”
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BEROEPSTITEL



KLINISCHE PSYCHOLOGIE
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kinder- en jeugdpsychiatrie

gerontopsychologie

geestelijke gezondheidszorg
voor personen met en beperkingpsychosociale 

rehabilitatie

geestelijke gezondheids-bevordering

neuropsychologie

forensische psychologie gezondheidspsychologie

onderzoek en/of ondernemerschap 
binnen d klinische praktijk

Psychiatrie 
volwassenen

samenlevingsopbouw kinderen en 
jongeren

samenlevingsopbouw volwassenen

Vroeginterventie en begeleiding kinderen & 
jongeren

Vroeginterventie en begeleiding volwassenen



Schoolpsychologie & Pedagogische psychologie
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Bijzondere jeugdzorg

centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

(Buitengewoon) onderwijs 
- interne 

leerlingbegeleiding

ambulante revalidatie

Opvoeding- en 
gezinsondersteuningPsychopedagogische zorg voor 

personen met een beperking

(Buitengewoon) 
onderwijs -

zorgcoördinatie



Arbeids- en organisatiepsychologie
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HRM-diensten

uitzendsector
preventie en welzijn

jobcoaching, 
loopbaanbegeleiding, 

trajectbegeleiding
vorming, training en opleiding

Payroll
HR technologie

Hr adviesbureaus
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Kom aankloppen!



 Sid-in
 Young University College (JUC)

 Belevingsdag op 3 maart op campus Sanderus.

 Open lessen, in combinatie met de ‘Wijze Week’ ((zie 
website)
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Kom aankloppen

https://www.thomasmore.be/openlessen-schuif-aan-bij-een-echte-les


The Love Checker The Love Checker 
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-
bachelor/toegepaste-psychologie/toegepaste-psychologie-love-
checker

Infodagen = opencampusdagen   

Open lessen & Wijze Week (zie website)
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Kom aankloppen

https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/toegepaste-psychologie/toegepaste-psychologie-love-checker
https://www.thomasmore.be/openlessen-schuif-aan-bij-een-echte-les


 Het Aanvangsdiagnostisch instrument (ADI-TP) =
Een begeleidingsinstrument

 Instapmodule statistiek voor wie met twijfels zit rond 
wiskundige voorkennis.

 Monitoraten statistiek
 Een dienst studie- en studentenbegeleiding (SSB) die jouw 

persoonlijk advies op maat kan geven.
 Lees hier meer over deze initiatieven
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Kom aankloppen!

https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/toegepaste-psychologie/toegepaste-psychologie-een-goede-start


Bedankt voor jullie aandacht!

Heb je nog vragen over onze opleiding Toegepaste Psychologie?
Mail: nieuwbijTP@thomasmore.be

Website : https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/toegepaste-psychologie
Volg ons op sociale media: facebook & instagram

Thomas More Mechelen-Antwerpen
Molenstraat 8

2018 Antwerpen
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Tot gauw!

mailto:nieuwbijTP@thomasmore.be
https://www.thomasmore.be/opleidingen/professionele-bachelor/toegepaste-psychologie
ttps://www.facebook.com/ToegepastePsychologie.ThomasMoreBE/
https://www.instagram.com/toegepastepsychologie_tm/

