Apollo Praktijk
‘Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten’
Eendaagse training voor professionals
Cursusinhoud
In deze cursus ligt een sterk accent op de WISC-III. Van alle intelligentietests wordt deze test in het
kinder- en jeugdveld verreweg het meest gebruikt. U oefent met het analyseren en interpreteren van
de WISC-III met behulp van casuïstiek. Er wordt ingegaan op de verschillende analysemethoden die
in Nederland en internationaal bestaan en op de overwegingen voor het gebruik ervan.
Ook andere K&J-intelligentietests passeren kort de revue (o.a. WPPSI-III, WAIS-IV, WNV, NIO, KAIT,
RAKIT-2, SON-R en WISC-V), waarbij overwegingen voor gebruik besproken worden. Tijdens de
cursus worden resultaten van intelligentiediagnostiek geïnterpreteerd in het licht van contextuele
factoren, anamnestische gegevens en overige testbevindingen. Kritische reflectie wordt gestimuleerd.
Ook wordt er gekeken naar indicatiestelling en inhoudelijke implicaties voor een evt. interventie.
Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek bij verschillende doelgroepen en voor specifieke cognitieve
profielen. Valkuilen en veelgemaakte fouten in afname, scoring, rapportage en bejegening van
cliënten (professionele attitude) worden toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en voorzien
van tips en praktische adviezen. Ook is er aandacht voor theoretische, psychometrische, juridische en
ethische aspecten verbonden aan (intelligentie)diagnostiek. De cursus kent een sterk interactief
karakter met veel ruimte voor vragen van cursisten.
De cursus Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten stimuleert u als psycholoog of
pedagoog om op een hoger niveau met diagnostiek bezig te zijn. Het is géén basiscursus waarin u
leert hoe een intelligentietest af te nemen. Iedere academisch geschoolde psycholoog of pedagoog
wordt verondersteld zich een test eigen te kunnen maken op basis van de handleiding en relevante
literatuur, zo nodig met supervisie. In deze ééndaagse en intensieve cursus ligt de nadruk op
verdiepende analyse, interpretatie en rapportage, en de vertaling naar de praktijk.
Deze cursus is al meer dan 160 keer gegeven met goede resultaten. Op de website kunt u zgn.
'testimonials' lezen; indrukken van cursisten die u voorgingen. In licht ingekorte vorm (de hieronder
vermelde accreditatie is dan niet van toepassing) vormt deze cursus al jarenlang een vast onderdeel
van het curriculum van verschillende RINO's voor onder meer de opleidingen tot gz-psycholoog en
Orthopedagoog Generalist NVO. Verder is deze cursus jarenlang vanuit het NIP georganiseerd en
wordt de cursus regelmatig op locatie 'in company' verzorgd.
Doelgroep
De cursus is ontwikkeld voor academisch geschoolde psychologen en orthopedagogen, maar ook
mensen met een andere relevante opleidingsachtergrond m.b.t. psychodiagnostiek (PDW, TP en
PPA) nemen regelmatig deel aan de cursus en evalueren deze positief. Uitgangspunt is dat u als
professional werkzaam bent in de klinische praktijk en op zoek bent naar verdieping m.b.t.
intelligentiediagnostiek, om meer uit het materiaal te halen waarmee u wellicht al langere tijd werkt.
Doelstelling/eindtermen van het cursusonderdeel
Na afloop van de cursus zijn uw kennis en vaardigheden uitgebreid om de WISC-III te analyseren en
interpreteren, en bent u in staat tot kritisch en professioneel gebruik van intelligentietests, inclusief
verantwoorde rapportage hierover en terugkoppeling naar de cliënt.
Werkwijze/didactische werkvormen
Plenair interactief college, oefeningen en casuïstiek (plenair en in subgroepjes).
Toetsvorm
Beoordeling geschiedt aan de hand van aanwezigheid (minimaal 90%), een afsluitende schriftelijke
toets en actieve deelname. Een beoordeling van minimaal een voldoende is noodzakelijk om in
aanmerking te komen voor een certificaat met volledige accreditatie. Bij een onvoldoende beoordeling
of afzien van deelname aan de toets, ontvangt de cursist een certificaat zonder accreditatiepunten.
Een onvoldoende toets kan binnen vier weken eenmalig herkanst worden.
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Accreditaties / studiebelasting
De cursus is geaccrediteerd voor een aantal academische (her)registraties (ID-nummer 196106):
 Eerstelijnspsychologie NIP: 10,5 uur Diagnostiek
K&J/OG herregistratie: 7 uur
 Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 NVO Orthopedagoog Generalist (Supervisor), NVO Basis Orthopedagoog, NVO Basis Pedagoog
 Master-psycholoog SKJ, master-orthopedagoog SKJ, master-pedagoog SKJ
 Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ
 Postmaster-orthopedagoog SKJ
K&J/OG opleidingstrajecten: 7 uur Diagnostiek + 7 uur extra literatuurstudie
 NVO Orthopedagoog Generalist
 Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
 Postmaster-orthopedagoog SKJ
 Kinder- en Jeugdpsycholoog SKJ
Docent
®
Drs. Yaron Kaldenbach is gezondheidszorgpsycholoog, Cognitief Gedragstherapeut VGCt , Kinderen Jeugdpsycholoog NIP, PSYCHOLOOG NIP, Registerpsycholoog NIP/Kinder en Jeugd en
Registerpsycholoog NIP/Gezondheidszorg. Daarnaast is hij erkend supervisor voor de registraties
Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP en Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. Kaldenbach werkt in
de specialistische GGZ. Hij was redacteur van het vaktijdschrift Kind en Adolescent Praktijk en was
enkele jaren vast lid van de commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek NIP. Kaldenbach
publiceerde onder meer over de hiërarchische analysemethode voor de WISC-III en ontwikkelde een
aantal inmiddels veel gebruikte materialen voor het veld, zoals de WISC-III Scorehulp, Beslisboom,
Profielhypothesen en Toelichting voor Ouders/Jeugd. Nadere informatie? Mail vrijblijvend naar
ykaldenbach@hotmail.com.
Inschrijven of informatie?
Wilt u zich als individu of met slechts enkele collega’s inschrijven? Kijk dan voor uitvoeringsdata op de
websites van Apollo Praktijk, GITP PAO, King Nascholing of de RINO Groep. Let op: prijzen en
accreditaties kunnen verschillen. De websiteteksten per aanbieder zijn leidend. Overweegt u als groep
van ongeveer 8-18 personen een ‘in company’ training aan te vragen, dan kun u zich rechtstreeks tot
Kaldenbach wenden (‘in company’ aanvragen is voordeliger wanneer u enkele geïnteresseerden om u
heen verzamelt en er bestaat de mogelijkheid van aanpassing ‘op maat’). Voor een ‘all-in’ honorarium
(inclusief voorbereiding, reistijd en -kosten, accreditatiekosten, voorbereiding en afhandeling,
cursusmaterialen en certificaten) komt Yaron Kaldenbach naar uw instelling of andere door u
geregelde locatie (lunch en beamer worden door de aanvrager beschikbaar gesteld) en verzorgt een
inspirerend dagprogramma. Ook bestaat er ingeval van een kleine groep de mogelijkheid dat Apollo
Praktijk in haar netwerk externe ‘gastcursisten’ werft, die dan bij uw ‘in company’ training mogen
aansluiten. In ruil voor de gastvrijheid en gebruik van al uw faciliteiten, kan dan een aantrekkelijke
korting per daadwerkelijk aanwezige gastcursist geboden worden op het honorarium.
Apollo Praktijk is een CRKBO-erkende onderwijsinstelling, die periodiek wordt getoetst aan de hand
van strenge kwaliteitscriteria. Vanwege de opname in dit kwaliteitsregister kan Apollo Praktijk het
onderwijs vrijgesteld van btw aanbieden.
Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. Op deze cursus zijn de algemene voorwaarden van
Apollo Praktijk van toepassing. Op verzoek kunt u hiervan kosteloos een exemplaar toegestuurd
krijgen of deze downloaden via www.apollopraktijk.nl > Algemene Voorwaarden.
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Accreditaties zijn verleend tot 20-12-2017. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Raadpleeg voor een actueel
overzicht en meer informatie over de (her)registraties de websites van PE-Online, Psychologienascholing.nl, NIP, NVO en SKJ.
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