Graduate school of Psychology

Proof of Qualification - Track Specifieke eisen – Klinische Ontwikkelingspsychologie
Raadpleeg de trackspecifieke eisen op de website. Ook vind je daar de toelichting over hoe
je dit formulier dient in te vullen. Heb je deze toelichting gelezen?
 Ja
 Nee. Het is belangrijk dat je eerst de toelichting leest.
Noem de relevante vakken uit je curriculum in de onderstaande tabel. Zorg ervoor dat alle
gegevens overeenkomen met de informatie die wordt vermeld op je cijferlijst. Als je je cijfer
nog niet hebt behaald, noteer dan ntb (nog te behalen) in de cijfer-kolom.
Alleen niet-UvA-kandidaten: voeg cursusbeschrijvingen inclusief de bestudeerde literatuur
toe van de hieronder genoemde cursussen uit de studiegids van de universiteit. Voeg ze
samen in 1 PDF-bestand.
Aanmelders schakelprogramma of huidige schakelaars: raadpleeg de FAQ.
Naam
Studentnummer
Geef hieronder aan welke onderdelen je hebt behaald op het gebied van:
-

Kennis op het gebied van psychopathologische beelden bij kinderen & jeugdigen: 1)
(pervasieve) ontwikkelingsproblemen o.a. autisme en aan autisme verwante
problemen, 2) emotionele stoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen 3)
gedragsstoornissen zoals angst- en stemmingsstoornissen 3) gedragsstoornissen zoals
ADHD, agressief en antisociaal gedrag, 4) leermoeilijkheden o.a. dyslexie (totaal ≥ 9
ec derdejaars niveau)

Cursustitel

Aantal EC

Cijfer

-

≥8 EC Gespreksvaardigheden, waarvan minstens 3 EC op klinische gespreksvoering.
Denk aan onderwerpen als algemene gespreksvaardigheden, geven en ontvangen van
feedback, verzamelen van biografische en overige relevante gegevens, formuleren
van de hulpvraag

Cursustitel

-

Aantal EC

Cijfer

Psychodiagnostiek (≥9 EC waarvan ≥3 EC derdejaars niveau)

Cursustitel

Aantal EC

Cijfer

-

Klinische interventies (≥6 EC derdejaars niveau)

Cursustitel

-

Aantal EC

Cijfer

Psychometrie/besliskunde/testconstructie (≥6 EC tweedejaars niveau)

Cursustitel

Aantal EC

Cijfer

Voeg officiële cursusbeschrijvingen toe van alle vakken die je in de bovenstaande tabel
vermeldt. Zorg ervoor dat de beschrijvingen de cursusliteratuur bevatten. Als de
cursusliteratuur niet wordt vermeld in de cursusbeschrijving, voeg deze dan apart toe door
de naam en auteur van het boek te noemen.

