Leerplan en voorwaarden 2022
Tekenanalyse Module 2

Aanmelding en kosten
Via de aanmeldingspagina op de site kan een aanmeldingsformulier worden gedownload.
Bij de kosten inbegrepen:
15
studiedagen
à 5 uur

Inclusief losse literatuur: artikelen of
hoofdstukken digitaal aangeleverd.

Opdrachten

Inclusief beoordeling verslagen proef
cliënt (2x), persoonlijk verslag en
takehome tentamen

Kosten € 2050,In één keer te voldoen vóór 1 januari
2022 of gespreide betaling in drie
termijnen van € 717,- (1 januari,
1 maart en 1 mei 2021).
Bij annulering worden kosten in
rekening gebracht zoals op het
inschrijfformulier staat vermeld.

Niet inbegrepen kosten:
Boeken

Intervisie
Leertherapie

Supervisie

In overleg met de docent aan te schaffen
boeken. Deze zijn vaak ook beschikbaar
in de bibliotheek
maandelijks . Op wisselende locatie bij
studenten
8 sessies (verplicht bij accreditatie, sterk
aanbevolen voor iedere student)
Bij een leertherapeut naar keuze,
voorwaarde geregistreerd bij één van de
beroepsverenigingen
Tweemaal een praktijk examen aan het
eind van de module.

Afhankelijk van de literatuurlijst

Eigen organisatie en kosten
Kosten voor eigen rekening aangezien
iedere leertherapeut zijn/haar eigen
tarief bepaalt en de leertherapie los
moet staan van PPCH.

Totale kosten € 175,00

Examen bestaat uit een sessie met cliënt
en supervisor beiden georganiseerd door
PPCH. Plus een nagesprek van ongeveer
20 minuten.

Accreditatie aanvraag
Indien gewenst en voldaan aan de voorwaarden kan accreditatie bij diverse beroepsverenigingen
worden aangevraagd door PPCH. PPCH verzorgt de administratieve taken en levert de informatie
aan. De overige kosten verschillen per beroepsvereniging en zijn voor rekening van de student.

Leerplan en toetsing
Iedere student dient 90% van de studiedagen en intervisiebijeenkomsten bijgewoond te hebben om in
aanmerking te komen voor het certificaat.
Daarnaast moet met een voldoende beoordeling aan de onderstaande onderdelen zijn voldaan.
Waar nodig zijn de onderdelen onder het overzicht verder toegelicht.
1. Lesdagverslagen: Van elke studiedag maakt een van de studenten bij toerbeurt een
samenvattend verslag. In te sturen naar het secretariaat van PPCH binnen 14 dagen.
2. Thuis: Tussen de lesdagen werkt men de leerstof door van de afgelopen studiedag en voert
men de opdrachten thuis of in een werksituatie uit met cliënten. De ervaringen hiermee
worden besproken in de intervisiegroep of op de volgende studiedag. 3. Intervisiegroep:
om de leerstof en ervaringen te verwerken
4. Boekbespreking: Ten minste één keer per studiejaar.
5. Leertherapie: acht sessies
6. Proef cliënt: Tweemaal per jaar maakt men een verslag van een sessie met een
proefpersoon om dit proces te leren verwoorden en rapporteren..
7. Take-home tentamen over de behandelde stof.
8. Persoonlijk verslag: een verslag van de belangrijkste leerpunten van het afgelopen jaar in
relatie tot de lesstof.
9. Praktijkexamen: Tweemaal een praktijk examen aan het eind van de module o.l.v. een
supervisor.
Het docententeam van de module behoudt zich het recht voor om een student bij onvoldoende
positieve beoordeling niet langer toe te laten. Bij voldoende beoordeling van alle onderdelen
ontvangt men een certificaat van module 1, dat recht geeft op het volgen van module 2.
Toelichting
Intervisie
Iedere student maakt deel uit van een intervisiegroep van zijn/haar module bestaande uit ongeveer
drie à vier studenten. Iedere maand wordt er een intervisiebijeenkomst gehouden, georganiseerd door
de studenten zelf. Deelname aan de intervisiegroep is verplicht.
Het doel van de intervisiebijeenkomsten is het bespreken, ter discussie stellen en doorwerken van de
leerstof en van ervaringen die men heeft opgedaan bij het werken met proefcliënten. De
intervisiegroep kan men ook gebruiken om met elkaar proefsessies te houden. Richtlijnen voor de
intervisie worden bij aanvang van de module verstrekt.
Iedere student houdt ten minste één boekbespreking per jaar over een boek uit de literatuurlijst van
het desbetreffende jaar.
Leertherapie
Voor accreditatie is het verplicht om, naast de theorie en het vakinhoudelijke van de leergang,
tenminste acht sessies leertherapie te volgen. Hoewel alleen verplicht voor accreditatie, vinden wij het
een essentieel investering in de algemene professionele en persoonlijke ontwikkeling.
In deze therapie inventariseert en bespreekt men de levensthema’s en aspecten van de eigen
ontwikkeling, om de eigen problematiek niet te vermengen met die van de cliënt en beter bestand te
zijn tegen de stress van het vak.
Deze leertherapie wordt gegeven door een niet aan de opleiding verbonden psychoanalytisch
therapeut. Iedere student kiest een eigen therapeut en maakt zelf afspraken.

Daarom dient de leertherapie zelf betaald te worden, tenzij de therapeut deze voor de student
aangeeft als curatieve therapie. Dit moet van tevoren duidelijk zijn. De leertherapeut hanteert zijn/haar
eigen tarief.
De therapeut moet geregistreerd zijn en aangesloten bij een van de onderstaande verenigingen:
•
NPG, Nederlands Psychoanalytisch Genootschap
•
NVPA, Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse
•
NVPP, Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie
Heeft een student eerder leertherapie gehad en is hij in het bezit van een verklaring van een erkend
psychoanalytisch leertherapeut, dan krijgt hij vrijstelling.
Supervisie
Aan het einde van de module houdt je tweemaal een sessie met een cliënt onder leiding van de
supervisor. Waarna je de sessie doorspreekt met de supervisor. Bij een onvoldoende beoordeling is
een eenmalige herkansing mogelijk.
PPCH zorgt voor zowel de cliënt als de supervisor. De kosten voor deze twee examens bedragen in
totaal € 175,00.
Take-home tentamen
Tegen het eind van het studiejaar ontvang je via de mail een tentamen met van iedere docent een
vraag over de door hem of haar behandelde stof. Je hebt hiervoor twee weken de tijd. De antwoorden
stuur je op naar het secretariaat.
Persoonlijk verslag
Een verslag van de belangrijkste leerpunten van het afgelopen jaar in relatie tot de lesstof. Kopieën
van eigen tekeningen in verband met de besproken thema's worden bijgevoegd. Een richtlijn voor het
schrijven van een persoonlijk verslag wordt bij aanvang van de module verstrekt.

Tijdsbesteding maximaal 375 uur
Totaal aantal studiecontact uren voor 15 bijeenkomsten van 5 uur

75 uur

Bestaande uit:
Aantal uren diagnostiek
Aantal uren behandeling
Aantal uren overige theorie

24 uur
41 uur
10 uur

Proefclient 2x
Werken met cliënten
Aantal pag. literatuur: 1.704 pag. (waaronder ook facultatief),
voorbereiding take-home tentamen
Lesverslag: per verslag dus minimaal
Persoonlijk verslag
Leertherapie
Boekbespreking
Praktijkexamen plus voorbereiding 2x 1,5 uur
Takehome tentamen

10 uur
36 uur
142 uur
4 uur
32 uur
16 uur
20 uur
5 uur
35 uur

