
                                                             
Lesrooster Breindeskundige – Gedragsexpert  Locatie: Ruinen – Voorjaar 2023 

 

Dag en lestijd: woensdagen  10.00 – 16.00 uur   Voor de Blanken 33, 9763 RP, Ruinen  

 

Ook te boeken voor groepen en in-company op maat 5 lesdagen  

  

Datum… 

 

Thema 

 

 

 

Onderwerpen 

1 05-04-23 Bio psychologie en 

Neurowetenschap 

Inleiding: Psychologie; Sociaal Verbonden 

 

Brein: onderdelen, bouwstenen, structuur, 

netwerk, plasticiteit. Sensitieve Periode en 

Positieve-Negatieve 

omgevingsbeïnvloeding (ontwikkeling) 

brein      

2 19-04-23 Hoe onze hersenen werken en 

Erfelijkheidsleer 

 

 

 

Elektrische en chemische communicatie, 

Chromosomen, DNA en genen (recessief 

en dominant), genotype en fenotype,  

Gen-omgevingsinteractie 

3 10-05-23 Hoe wij waarnemen, ervaren 

en nadoen 

Gewaarwording en waarneming; spiegel- 

en sleuteltherapie, Selectiviteit, Adaptatie 

en Relativiteit, Zintuigsystemen en 

fysieke-sociale pijn  

Instinct, Reflexen en Rijping, klassiek en 

operant conditioneren, spiegelneuronen  

4 24-05-23 Hoe wij denken en leren, 

onthouden en vergeten 

Denkvermogen, inhoud gedachten, de 4 

doelen  

van denken, denkvormen 

Sensorisch geheugen, werk-/ 

termijngeheugen, geheugenschema’s, 

foutieve herinneringen, geheugenverlies 

 

 

5 07-06-23 Wat wij voelen; emoties Basisbehoeften en 3 Psychologische 

behoeften  

 

Basisemoties; aangeboren en aangeleerd, 

uiten en beleven van emoties, aspecten 

(lichaam, gedrag en gevoel) van een 

emotie. 

 

Emotieregulatie, emotionele intelligentie, 

adequaat uiten, beheersbaarheid 

emotionerende situaties.   
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6 

 

 

21-06-23 

 

Hoe wij op elkaar lijken en 

verschillen; 

Persoonlijkheidsleer 

 

Persoonlijkheid, karakter, identiteit, het 

zelf of het ik. Lagen persoonlijkheid, 

persoonlijkheidskenmerken en de Big Five.  

7 05-07-23 Hoe wij met elkaar 

communiceren en omgaan 

 

 

 

 

Behaviorisme 

Sociale Psychologie 

Cognitieve Psychologie 

Ontwikkelingspsychologie 

Persoonlijkheidsleer 

Lichaamstaal, verbaal-non-verbaal, relatie 

taal, denken en waarnemen. FACS. 

Informatieoverdracht, Interactieproces, 

Gelaagde communicatie. 

  

Belang van groepen, Processen die spelen 

in een groep, vooroordelen, stereotypen en 

discriminatie. 

Groep: ontwikkeling, normen, sociale 

rollen, cohesie, sociale facilitatie  en social 

loafing. groepsdenken, identiteit verliezen, 

volledig in opgaan, ingroup eb outgroup 

bias.  

 

Let wel; wijzigingen voorbehouden 


