
Psychodiagnostiek 
3-daagse cursus informatiefolder 



Training
Faas Psychologie heeft een 3-daagse cursus psychodiagnostiek van de persoonlijkheid ontwikkeld
voor psychologen. In deze cursus staan de persoonlijkheids-leer en het psychodiagnostisch proces centraal en wordt 
geleerd op welke wijze verschillende interviewtechnieken en vragenlijsten kunnen worden toegepast. Voorafgaand 
aan het programma worden met de deelnemers de specifieke leerdoelen besproken. Aan de hand hiervan zullen 

deelnemers worden onderwerpen op interactieve wijze behandeld zowel in werkgroepen als plenair.

Wanneer?
14 oktober 2022  |  11 november 2022  |  9 december 2022

Waar?
Faas Psychologie, Herenstraat 2, 2271 CG te Voorburg.  
 
Voor wie?
 Basispsychologen werkzaam binnen de psychodiagnostiek (minimaal een jaar ervaring)
 GZ-psychologen
 Klinisch psychologen 

 
Wat komt in de cursus aan bod?
 Achtergronden van de persoonlijkheidsleer
 Het psychodiagnostisch proces
 Interviews op het gebied van persoonlijkheid (variërend: classificerend, dimensioneel, gericht op 

  persoonlijkheidsorganisatie)
 Interpretatie van persoonlijkheidsvragenlijsten (o.a. NEO-PI-r, MMPI-2 / MMPI-RF, NPV-2-R, NKPV / NVM, PID-5), 

  coping en klachten
 Koppeling van uitkomsten aan theoretische modellen (gehechtheid, mentaliserend vermogen,  

  persoonlijkheidsorganisatie)

 Gebruik van performance based materiaal
 Integratie van het materiaal 
 Rapportage
 Indicatiestelling
 Terugkoppeling van de resultaten aan de patiënt 

 
Feiten
Kosten: € 999,19
Docent: Jaco Wineke – Klinisch Psycholoog
Aantal deelnemers: maximaal: 12

Psychodiagnostiek 
3-daagse cursus 



Programma

Dag 1 | 14 oktober 2022

Ochtend
 Kennismaking en inventariseren persoonlijke doelen
 Domeinen binnen de diagnostiek van persoonlijkheid
 Theoretische modellen van persoonlijkheid (ontwikkeling) deel I

Middag
 Theoretische modellen van persoonlijkheid (ontwikkeling) deel II
 Het diagnostisch proces (diagnostiek als interventie, interventies inzetten als diagnostiek)
 Interpretatie van persoonlijkheidsvragenlijsten (en eventueel ander materiaal, b.v.

  intelligentie-onderzoek) en koppelingen maken met theoretische modellen aan de hand van
  ingebrachte casuïstiek

Dag 2 | 11 november 2022

Ochtend
 Gebruik van performance based materiaal
 Interviews: classificerend versus dimensioneel / structureel
 Oefenen met interviewen t.b.v. persoonlijkheidsdiagnostiek

Middag
 Oefenen met ingebrachte casuïstiek (ook performance based onderzoek) en indicatiestelling
 Rapportage
 Terugkoppeling van de resultaten

Dag 3 | 9 december 2022

Ochtend
 Oefenen met ingebrachte casuïstiek
 Rapportage aan de hand van de casuïstiek
 Oefenen met terugkoppelen van de resultaten

Middag
 Oefenen met ingebrachte casuïstiek
 Rapportage aan de hand van de casuïstiek
 Oefenen met terugkoppelen van de resultaten
 Evaluatie & afsluiting


