Opleiding

Toegepaste Psychologie in 9 maanden
9 Maanden
Ben je geïnteresseerd in hoe je inzichten uit de psychologie
kunt gebruiken om je eigen gedrag te doorgronden en dat van
anderen te beïnvloeden? Wil je je mensbeeld verbreden en je
beoordelingsvermogen vergroten? In de opleiding Toegepaste
Psychologie komen deze vragen aan bod door dieperliggende
inzichten uit verschillende stromingen van de psychologie te koppelen
aan je specifieke leervragen. De wisselwerking tussen theorie en
praktijk is een belangrijk uitgangspunt in deze opleiding. Je zult tijdens
de bijeenkomsten dan ook actief aan de slag gaan met oefeningen en
praktijksituaties.

Resultaat

Programma

• Je vergroot je inzicht in het vakgebied van de psychologie
• Je leert je eigen gedrag en dat van anderen te verklaren aan de
hand van psychologische kennis
• Je hebt inzicht in universele psychologische processen én het
ontstaan van verschillen tussen mensen
• Je begrijpt hoe de sociale omgeving het gedrag van mensen sterk
kan beinvloeden
• Je bent in staat je eigen gedrag beter te reguleren en zo je doelen
te behalen
• Je bent in staat het gedrag van anderen te beinvloeden door het
gebruik van inzichten uit het vakgebied van de psychologie
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Doelgroep
Iedereen die geïnteresseerd is in menselijk gedrag en op zoek is naar
praktische en toepasbare kennis op dit gebied.

Vooropleiding
ICM stelt geen eisen aan je vooropleiding. HBO werk- en denkniveau
helpen je de opleiding succesvol af te ronden.

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de online
leeromgeving. Hier vind je alles wat je nodig hebt om de
bijeenkomsten voor te bereiden én veel inspiratie en verdieping.
Daarbij hou je via de online leeromgeving buiten de bijeenkomsten
contact met je medecursisten.
Ter voorbereiding van de bijeenkomsten bestudeer je theorie en
maak je opdrachten. De bijeenkomsten zijn praktisch opgezet, hierin
slaan we de brug van de theorie naar je dagelijkse praktijk. We werken
vanuit inzichten uit de wetenschap en passen deze toe op je werk en
dagelijks leven. Daarin staan steeds twee vragen centraal.
Als eerste: Hoe kan ik psychologie gebruiken om mijn eigen gedrag te
reguleren? En als tweede: Hoe gebruik ik psychologie om het gedrag
van anderen te sturen en beïnvloeden? We onderzoeken hoe gedrag
tot stand komt om zo inzicht te krijgen in het veranderen van gedrag.
Je schrijft gedurende de opleiding twee praktijkopdrachten. Dit stelt je
in staat het geleerde ook direct in de eigen situatie toe te passen. De
opleiding wordt verzorgd door een deskundige uit de praktijk.

Psychologie als gedragswetenschap
Universele processen
Waarneming en perceptie
Psychologie van leren
De werking van het geheugen
Emotie, ratio en motivatie
Verklaren van verschillen tussen individuen
Intelligentie
Invloed van stress op gedrag
Vorming van persoonlijkheid
De invloed van de omgeving
Invloed van leiders op groepen
Groepsprocessen
Sociale situaties en ons gedrag
Praktijksituaties en -voorbeelden

Studievoorbereiding
Iedere bijeenkomst vereist ongeveer 3 tot 5 uur studievoorbereiding.

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdrachten,
dan kun je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Studiemateriaal
Je ontvangt voor deze opleiding een boek dat je de belangrijkste
theorie aanreikt. Dit wordt aangevuld met artikelen, video’s en
praktische oefeningen.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt de opleiding Toegepaste Psychologie als avond- en als
dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00 uur en omvat
16 lessen. De dagopleiding is van 9.30 tot 16.30 uur en omvat 8
lessen. De gehele opleiding duurt 9 maanden.

De opleiding Toegepaste Psychologie van ICM biedt je de
mogelijkheid om het diploma te behalen:

De opleiding start in september 2019 en maart 2020.

Tijdens deze opleiding schrijf je praktijkopdrachten. Indien je alle
opdrachten met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM Toegepaste Psychologie – diploma.

• Toegepaste Psychologie – diploma

Avondopleiding
Amsterdam – di

Den Haag – di

Maastricht – di

Arnhem – di

Eindhoven – di

Rotterdam – di

Breda – di

Enschede – di

Utrecht – di

Den Bosch – di

Groningen – di

Zwolle – di

Investering
De investering bedraagt € 1.995 en bestaat uit:
• Leskosten: € 1.665 (of 3 termijnen à € 580)
• Literatuur: € 150
• ICM-praktijkopdrachten: € 180

Dagopleiding

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 17,50 per

Amsterdam – vr – za 1) Eindhoven – vr – za 1)

Utrecht – vr – za 1)

dag. Indien gewenst kun je je hiervoor afmelden. Alle prijzen zijn onder voorbehoud,

Arnhem – vr – za

Zwolle – vr – za

bekijk de website voor actuele informatie.

Breda – vr – za

1)

1)

Groningen – vr – za

1)

Rotterdam – vr – za

1)

1)

De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

1) J e kunt zelf een dag kiezen.

Maximale groepsgrootte: 18 personen

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/psy-9m
Deze opleiding biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

