
PSYCHOLOGISCHE 
INTERVENTIES

Permanente vorming met getuigschrift

FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN 
PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN



Wat is een permanente vorming in de psychologische interventies?

Via een stage in PraxisP, het Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, of 
een andere setting waar psychologische assessment en interventies worden toegepast, kunnen 
houders van een diploma van master/licentiaat in de psychologie of pedagogische wetenschappen 
gedurende één academiejaar (36 weken) ervaring opdoen in het domein van de psychologische 
assessment en interventies. Deze assessment en interventies kunnen gesitueerd zijn in het kader 
van wetenschappelijk onderzoek en/of in het kader van consultaties. De stage gebeurt steeds onder 
supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de Faculteit Psychologie 
en Pedagogische Wetenschappen.

Doelstelling

Deze opleiding wil aan afgestudeerde licentiaten/masters in de klinische en gezondheidspsychologie, 
schoolpsychologie of orthopedagogiek de mogelijkheid bieden om, onder supervisie van een lid van 
het zelfstandig academisch personeel, een bijkomende praktische vorming in de psychologische 
assessment en interventies te krijgen in een academische omgeving. In de opleiding wordt gewerkt 
vanuit het ‘scientist-practitioner model’, waarbij het accent wordt gelegd op het leren uitvoeren 
van wetenschappelijk onderbouwde methoden van psychologische assessment en interventies. De 
studenten zullen daarnaast worden ingeschakeld in deelaspecten van lopende wetenschappelijke 
onderzoeken (bv. het doornemen van relevante literatuur, het verrichten van onderzoeksmetingen en 
hierover rapporteren, het verzamelen van data, etc.).

De stage kan plaatsvinden binnen PraxisP of binnen een andere setting. In PraxisP wordt de 
student toegewezen aan een specifieke teamwerking (of een combinatie van 2 teams). Voor 2022-
2023 bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij het team Psychodynamische kindertherapie, 
het team Dynamische interpersoonlijke therapie (psychodynamisch team volwassenen), het 
Gedragstherapeutisch team (kinderen en jongeren), het Gedragstherapeutisch team (volwassenen), 
en de Expertisecel Begaafdheid (vnl. kinderen en jongeren). Hierbij zijn samenwerkingen met externe 
instellingen eveneens mogelijk.

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot afgestudeerde licentiaten/masters in de klinische en gezondheids-
psychologie, schoolpsychologie of orthopedagogiek die gedurende één academiejaar (36 weken 
excl. vakantiedagen, max. studiebelasting 1800 uren) een bijkomende praktische vorming en 
klinische ervaring willen opdoen onder de vorm van een klinische gesuperviseerde stage in een 
academische omgeving.



Toelatingsvoorwaarden

Om toegelaten te worden tot de opleiding moet men aan volgende voorwaarden voldoen:
• Houder zijn van het diploma licentiaat/master of Science in de psychologie, optie/

afstudeerrichting klinische (en gezondheids) psychologie en ten minste 6 maanden klinische 
stage hebben gevolgd.

• Houder zijn van het diploma licentiaat/master of Science in de psychologie, optie/
afstudeerrichting schoolpsychologie en ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd.

• Houder zijn van het diploma licentiaat/master of Science in de pedagogische wetenschappen, 
optie/afstudeerrichting orthopedagogiek en ten minste 6 maanden klinische stage hebben 
gevolgd.

Selectieprocedure en inschrijving

Kandidaten voor de permanente vorming in de psychologische interventies doorlopen een 
selectieprocedure die plaatsvindt in de maanden maart-juni van het academiejaar voorafgaand 
aan het jaar waarin de opleiding zal worden doorlopen. Geïnteresseerde kandidaten dienen een 
schriftelijke kandidaatstelling met motivering en curriculum vitae in bij de coördinator Els Joos voor 
9 mei 2022. Voorafgaand aan deze datum is het steeds mogelijk om extra informatie in te winnen.

Op basis van de schriftelijke aanvraag zullen de mogelijke kandidaten geselecteerd worden. In de 
periode van mei tot juni zal er een selectiegesprek plaatsvinden tussen de kandidaat en het ZAP-lid 
dat de functie van supervisor zal opnemen en/of de coördinator. Op basis van dit gesprek zullen de 
definitieve deelnemers worden bepaald. De beslissing hierover wordt begin juli aan de deelnemers 
overgemaakt. 

In de maand juli dienen de studenten, in overleg met de coördinator, het online aanvraagformulier in 
bij PPW Continuo. Na goedkeuring van het aanvraagformulier door de academisch verantwoordelijke 
van de opleiding (Prof. dr. Saskia Van der Oord) ontvangen de student, de ZAP-stagebegeleider 
en de coördinator bevestiging van de aanvraag via e-mail. Daarna kan de student zich digitaal 
inschrijven aan KU Leuven. Bij deze inschrijving zal de student gevraagd worden om het bewijs van 
toelating tot de opleiding te uploaden.

In de maanden juli-augustus wordt het programma opgesteld en worden de overige documenten 
(stageovereenkomst, werkpostfiche) in overleg ingevuld en ingediend.
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SAMENVATTING

• Ten laatste 9 mei 2022(*): indienen schriftelijke aanvraag en motivering (zie website voor 
formulier tot kandidaatstelling) bij de coördinator (Dr. Els Joos). 

• Mei/juni: selectiegesprek
• Juli: mededeling van beslissing. Indienen online aanvraagformulier bij PPW Continuo. Na 

goedkeuring officieel inschrijven aan KU Leuven.
• Juli/augustus: opstellen programma en indienen van overige documenten

(*) Na deze datum mag je ook nog contact opnemen. Als er nog een plaatsje vrij is, kan je dan 
alsnog op gesprek komen en evt. starten.

https://ppw.kuleuven.be/ppwcontinuo/aanbod/psychologische-interventies
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Supervisie en begeleiding

Aan elke student is er een ZAP-lid van de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen 
verbonden, die als supervisor de verantwoordelijkheid voor en begeleiding van het permanente 
vormingsjaar op zich neemt. Daarnaast is het mogelijk dat de student één of meerdere 
praktijkbegeleiders toegewezen krijgt die de student ondersteunt in de dagelijkse praktijk. 
Tijdens de werkweek vindt er regelmatig supervisie plaats van de dagelijkse werkzaamheden. Verder 
zullen er uitgebreidere supervisiemomenten worden ingepland waarin de diverse activiteiten van de 
week aan bod kunnen komen. De frequentie van deze momenten en het concrete verloop ervan 
worden door de betrokken ZAP-stagebegeleider respectievelijk de praktijkbegeleider en de student 
in onderling overleg afgesproken.

Evaluatie

Gedurende het permanente vormingsjaar vinden er minstens twee evaluatiegesprekken plaats 
tussen de ZAP-stagebegeleider(s), de student, de coördinator en eventueel de praktijkbegeleider, 
namelijk tussentijds en aan het einde van de opleiding. De evaluatie gebeurt rekening houdend met 
de eindtermen in het competentieprofiel van klinisch- en gezondheidspsychologen (op vlak van 
basiscompetenties, vakinhoudelijk handelen, functioneren als een professional in een organisatie, 
denken en handelen vanuit het perspectief van een scientist-practitioner, en persoonlijke ontwikkeling). 
Meer bepaald wordt het bereiken van een voldoende niveau en kwaliteit aan competenties door de 
student beoordeeld. De evaluatie gebeurt tevens op basis van de doelstellingen die bij de aanvang 
van de stage worden opgemaakt, dewelke nauw aansluiten bij de psychologische assessment en/
of interventies die de student tijdens zijn permanente vormingsjaar zal uitvoeren. 

Aan het einde van het permanente vormingsjaar bezorgt de student een verslag van minstens 20 en 
maximum 25 bladzijden. Dit gebeurt uiterlijk 7 dagen voor het tijdstip van het eind-evaluatiegesprek. 
Het eindverslag wordt geëvalueerd door de ZAP-stagebegeleider(s) en de coördinator. Het verslag 
omvat een rapportage over de activiteiten van het permanente vormingsjaar, een kritische reflectie 
over de assessment en/of interventieprocedures die in de loop van het jaar werden uitgevoerd en een 
reflectie over het eigen functioneren en de mate waarin de eigen doelstellingen bereikt zijn. Verder 
omvat het een meer uitgebreid wetenschappelijk verslag van één van de projecten of casussen 
die tijdens de stage aan bod kwamen, met een literatuuroverzicht van relevante wetenschappelijke 
publicaties. Het eindverslag omvat ook een eigen kritische reflectie over de assessment en/of 
interventieprocedures die in de loop van het permanente vormingsjaar werden uitgevoerd. 

Voor de Permanente vorming met getuigschrift in de psychologische interventies geldt een 
aanwezigheidsplicht van 100 %. Tijdens de stage wordt een actieve inzet verwacht van de cursist.

Documenten

Formulier voor kandidaatstelling

Om toegelaten te worden tot de permanente vorming in de psychologische interventies dienen de 
studenten het standaardformulier voor kandidaatstelling in te dienen bij de opleidingscoördinator (Dr. 
Els Joos) (zie website). Op basis van deze aanvraag zullen de mogelijke kandidaten geselecteerd 
worden en deze zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

https://ppw.kuleuven.be/ppwcontinuo/aanbod/psychologische-interventies


Aanvraagformulier

Nadat de student is toegelaten tot de permanente vorming, moet hij of zij een online aanvraagformulier 
indienen bij PPW Continuo. Na goedkeuring van het aanvraagformulier door de academisch 
verantwoordelijke van de opleiding (Prof. dr. Saskia Van der Oord) ontvangen de student, de ZAP-
stagebegeleider en de coördinator bevestiging van de aanvraag via e-mail. Daarna kan de student 
zich digitaal inschrijven aan KU Leuven. Bij deze inschrijving zal de student gevraagd worden om het 
bewijs van toelating tot de opleiding te uploaden.

Overige documenten

Ten eerste wordt aan de student gevraagd om een stageovereenkomst voor verplichte 
studiestage in te vullen en te ondertekenen.

Verder wordt voor de aanvang van het permanente vormingsjaar verwacht van de student dat hij/zij 
een kopie van zijn/haar IDEWE medisch attest afgeeft aan de coördinator. Indien de student dit 
niet heeft, moet een kopie gevraagd worden aan IDEWE. Indien nodig kan een extra onderzoek op 
IDEWE gevraagd worden. 

Om bovendien de veiligheid te garanderen, dient de voorziening waar men het permanente 
vormingsjaar verricht een standaard werkpostfiche voor werknemers in te vullen, die door de 
KU Leuven wordt afgeleverd. De werkpostfiche moet ingevuld worden, ongeacht of de dienst/
voorziening een eigen werkinstrument heeft uitgeschreven. Zowel de betrokken ZAP-stagebegeleider, 
de specialisatiestudent als de praktijkbegeleider zijn in het bezit van een persoonlijk ondertekend 
exemplaar.

Tijdsindeling

In principe loopt het permanente vormingsjaar gedurende een volledig academiejaar, namelijk 
voltijds 36 weken (5 dagen per week, excl. vakantiedagen, max. studiebelasting van 1800 
uren). Bij uitzondering kan de stage ook deeltijds plaatsvinden (bvb. 45 weken van 4 dagen, 
excl. vakantiedagen). Als permanente vormingsstudent heb je recht op vakantie (wordt niet 
meegerekend binnen de 36 weken). Het is aangewezen deze dagen op te nemen in overleg met de 
praktijkbegeleider, coördinator en betrokken ZAP-stagebegeleider, om zodoende de werking van de 
dienst niet te hinderen. 

In geval van afwezigheid door ziekte bezorgt de student een ziekte-attest aan de coördinator. De 
student mag maximum vier dagen opnemen voor de totale duur van de stage. Indien de stagiair 
deze vier dagen overschrijdt, kan de stagiair de bijkomende dagen inhalen binnen dezelfde 
stageovereenkomst tot een totaal van maximum 15 werkdagen.

Financieel

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1.100 EUR. De studenten mogen geen vergoeding ontvangen voor 
hun activiteiten tijdens het specialisatiejaar (m.u.v. vergoeding voor reisonkosten in dienstopdracht). 
De student heeft het statuut van voltijds student aan KU Leuven.



Contactgegevens

Academisch opleidingsverantwoordelijke

Prof. dr. Saska Van der Oord

Onderzoeksgroep Klinische Psychologie
Tiensestraat 102 - bus 3720, 3000 Leuven
Tel: 016/32.58.24

saskia.vanderoord@kuleuven.be

Coördinator

dr. Els Joos

PraxisP (HJD 00.08)
Leopold Vanderkelenstraat 32 - bus 3764, 3000 Leuven
Tel: 016/37.38.89

els.joos@kuleuven.be
www.praxisp.be

Administratieve verantwoordelijken

Inge Schiepers en Martine Vanderheyden

PPW Continuo (VHI 00.49)
Dekenstraat 2 - bus 3702, 3000 Leuven
Tel: 016/37.77.29

ppw.permanentevorming@kuleuven.be
www.ppwcontinuo.be

www.ppw.kuleuven.be/psychologische-interventies

mailto:saskia.vanderoord%40kuleuven.be?subject=
mailto:els.joos%40kuleuven.be?subject=
mailto:ppw.permanentevorming%40kuleuven.be?subject=
http://www.ppwcontinuo.be
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KU LEUVEN
PPW CONTINUO

Dekenstraat 2 - bus 3702
3000 LEUVEN, BELGIË

ppw.continuo@kuleuven.be 
www.ppwcontinuo.be
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