Cognitief Trainer
cursus
Open inschrijving en Incompany

Prof. Goossenslaan 1-01
Postbus 90904
5000 GE Tilburg
Tel. 08850 77433
www.fontys.nl/hrmenpsychologie/zakelijk
zakelijkhrmenp@fontys.nl

Kosten en inschrijvingsvoorwaarden
Zowel de kosten als de
inschrijfvoorwaarden van Fontys
Hogescholen kunt u vinden op onze
website
www.fontys.nl/hrmenpsychologie/zakelijk
Meer informatie en aanmelden
Uitgebreide informatie over ons aanbod
kunt u vinden op onze website
www.fontys.nl/hrmenpsychologie/zakelijk

Inleiding

De cursus Cognitief Trainer is in opdracht van de Vereniging van Psychodiagnostisch Werkenden
(VVP) in samenwerking met Fontys Hogescholen en de Vereniging voor Cognitief
Revalidatietherapeuten (VCRT) tot stand gekomen.

Doelgroep

De cursus is vooral bedoeld voor psychodiagnostisch werkenden die werkzaam zijn binnen het
veld van cognitieve revalidatie na hersenletsel bij de volwassen revaliderende cliënt.

Doelen

Het doel van de cursus is om op grond van diagnostische gegevens de juiste training te kunnen
selecteren, ontwerpen en uitvoeren, afgestemd op de individuele cliënt. Dit doel is verder
uitgewerkt met de volgende leerdoelen. Kennis hebben van de diverse evidence-based
behandelprotocollen uit de richtlijn cognitieve revalidatie.

Kunnen bepalen van individuele, concrete behandeldoelen, samen met patiënt/cliënt.

Kunnen opzetten van een behandeling, al dan niet met behulp van de
behandelprotocollen.

Voortgang behandeling kunnen monitoren en behandeldoelen kunnen evalueren.

Opzet

Van de cursisten wordt literatuurstudie verwacht en ook zal de tijdens de cursus behandelde
materie middels huiswerkopdrachten in de praktijk moeten worden toegepast. Van belang is dat
de werkgever hierin faciliterend optreedt. Het betreft een 5-daagse training met een
terugkomdag.

Toetsing en certificering

De cursus wordt afgesloten met een eindopdracht die succesvol moet worden afgerond om een
certificaat te verkrijgen.

Plaats en startdata

De cursus kent verschillende startmomenten. De actuele data kunt u vinden op onze website
www.fontys.nl/hrmenpsychologie/zakelijk De cursus wordt gegeven op de locatie Hogeschool
Domstad te Utrecht.

Prijs

Zowel de kosten als de inschrijfvoorwaarden van Fontys Hogescholen kunt u vinden op onze
website www.fontys.nl/hrmenpsychologie/zakelijk. Wanneer u lid bent van de Vereniging van
Psychodiagnostisch Werkenden (VVP) kunt u deelnemen voor een gereduceerde prijs. Neem
hiervoor contact op met zakelijkhrmenp@fontys.nl.

Verplichte Literatuur


Deelman, B, Eling, P. de Haan, E, van Zomeren, E. (2008). Klinische Neuropsychologie
(Derde druk). Amsterdam: Uitgeverij Boom. (prijsindicatie: € 55,90)

Palm, J. (2003) Leven na een beroerte. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
(prijsindicatie: € 20,25)

Ponds, R., van Geheugten, C., Fasotti, L., & Wekking, E. (redactie). 2010. Neuropsychologische
behandeling. Amsterdam: Uitgeverij Boom. (prijsindicatie: € 49,90

Op www.neuropsychologischebehandeling.nl/protocollen dient u de verplichte protocollen
zelf te downloaden. Let op: sommigen kosten geld.
Bij aanvang van de cursus ontvangt u overig studiemateriaal in de vorm van een syllabus.

Inschrijvingsvoorwaarden

De inschrijfvoorwaarden van Fontys Hogescholen kunt u vinden op onze website
www.fontys.nl/hrmenpsychologie

Opleidingscoördinator
Dhr. J. Verhaar (Joep)
Trainer - Consultant – Coach
Tel: 06 218 626 23
J.Verhaar@fontys.nl

Adressen en samenwerkingsinstituten

Cursusondersteuning
Mevr. van Rooij (Kizzy)
Tel. 08850 77433
zakelijkhrmenp@fontys.nl

Een overzicht van onze samenwerkingsverbanden treft u in onze Algemene Brochure.

