Basiscursus Rorschachtest
Volgens het Rorschach Performance Assessment System(R-PAS)

Basiscursus
KOSTPRIJS

Den Bosch, vrijdag 4 en 18 februari, 11 en 25 maart 2022

■

€700 voor leden NVVR en VVKP

■

€750 voor niet-leden

DOCENTEN
Dhr. A.N.J Pieters, psychoanalytisch psychotherapeut,
werkzaam bij psychologenpraktijk Bos en Lommer aan de

Accreditatie is toegekend door de FGzPt
voor 26 punten.

Baarsjes in Amsterdam.

Koffie, middaglunch, documentatie en het
overzichtshandboekje voor de codering (t.w.v.
€40) zijn inbegrepen.

Dhr. Koen Devriendt: klinisch psycholoog-
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Gelieve u eerst online in te schrijven via:

met het systeem maar het ook zelfstandig

http://rorschachvereniging.nl/agenda/basiscursus2
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Wanneer?
Vrijdag 4 februari 2022
Vrijdag 18 februari 2022
Vrijdag 11 maart 2022
Vrijdag 25 maart 2022

Waar?
De cursus vindt plaats te ‘sHertogenbosch, in Hotel

Voor wie?

Rorschach

Klinisch psychologen en psy-

System (R-PAS) dat verder bouwt op het CS

chiaters. Er is geen voorkennis
van de rorschachtest vereist.
Gezien het belang van de interactie tussen de deelnemers en de
vele oefenmomenten is het aantal deelnemers beperkt.

Performance

wordt

een

praktische

insteek

Vereniging van de
Rorschach en Projectieve
Methoden

Amandus te Beernem.

INSCHRIJVING & BETALING
PROGRAMMA
Dag 1: Vrijdag 4 februari 2022: Ontwikkeling van
het R-PAS, afname en codering rorschachtest.
Betaling kan enkel via overschrijving van het

Dag 2: Vrijdag 18 februari 2022: Codering.

cursusgeld op het rekeningnummer van de NVVR

Dag 3: Vrijdag 11 maart 2022: Interpretatie.

(Vught): NL59 INGB 0005 1271 54 met de

Dag 4: Vrijdag 25 maart 2022: Interpretatie en
gevalsstudies.
De opleiding start telkens om 9:30 uur en eindigt om

Assessment

Uiterste inschrijvingsdatum: 10 januari 2022

17:00 uur. De cursus omvat vier dagen; men kan

zag het licht in 2011 en formuleert een

Bij annulatie na 20 januari 2022 worden €100

zich niet inschrijven voor één dag.

antwoord op de psychometrische kritiek op

annulatiekosten in rekening gebracht.

het CS. Het bevat ook een aantal nieuwe en
wetenschappelijk onderbouwde schalen.

VRAGEN?

PARKEERINFORMATIE

De Nederlands Vlaamse Vereniging van

Voor meer informatie kunt u contact

de Rorschach en Projectieve Methoden

opnemen met:

Voor informatie over parkermogelijkheden van de
cursuslocatie verwijzen we u naar informatie van Hotel
Central:

organiseert

katleen.vaganee@telenet.be

https://www.hotel-central.nl/nl/locatie/parkeren/

in

2022

opnieuw

een

vierdaagse cursus in Nederland (Den

Nederlands Vlaamse

pyschotherapeut, werkzaam in het P.C. Sint-

Bosch). In deze cursus komen de afname

VOOR WIE

van de rorschachtest, het coderen van de

Klinisch psychologen en psychiaters. Er is

antwoorden en het interpreteren van de

geen voorkennis van de rorschachtest

test volgens het R-PAS aan bod zodat

vereist.

men na de opleiding op een systematische

interactie tussen de deelnemers en de

en verantwoorde wijze de rorschachtest

oefenmomenten is het aantal deelnemers

kan gebruiken.

beperkt.

Gezien

het

belang

van

de

