PK Broeders Alexianen Tienen
Studiedag

Naar een nieuwe benadering van
intelligentie?

Mogelijkheden en toepassing van het CHC-model

14 MEI

De psychiatrische kliniek Broeders Alexianen nodigt u uit voor een studiedag rond
intelligentieonderzoek.

2013

Het afnemen van een intelligentietest wordt als evident beschouwd binnen een
psychodiagnostisch onderzoek. Maar wat meet onze intelligentietest werkelijk? De
doelstelling van deze vorming is een algemeen kader bieden dat ons op een andere
manier naar intelligentie(testen) laat kijken. In deze context wordt het Cattell-HornCarroll-model

(CHC-model)
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functioneren in beeld. De bestaande intelligentietesten worden in dit model geplaatst.
Ook wordt de link gelegd met een aantal andere psychodiagnostische instrumenten
(o.a. aandachts- en andere neuropsychologische testinstrumenten).
In Vlaanderen is momenteel geen intelligentietest voorhanden die alle brede cognitieve
vaardigheden
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LOCATIE

PK Broeders Alexianen
Liefdestraat 10, 3300 Tienen

PROGRAMMA

INFORMATIE

09.30 uur

Speeddating en onthaal met koffie

10.00 uur

Verwelkoming door An Vandeputte (PK BA Tienen)

10.15 uur

Annemie Bos en Walter Magez (Thomas More):

12.45 uur

Via www.alexianentienen.be
of
vormingtienen@fracarita.org

Naar een nieuwe benadering van intelligentie?
Mogelijkheden en toepassing van het CHC-model

PRIJS

Lunch

inbegrepen)

€ 25 per deelnemer (lunch

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan vóór 7 mei via de
website

PK Broeders Alexianen Tienen in samenwerking met:

www.alexianentienen.be
(>‘Studiedagen’).

De inschrijving is pas definitief na
storting van het inschrijvingsgeld
(€ 25 p.p.) op rekening
BE79 7343 9515 1333
BIC: KRED BEBB

Walter Magez: wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Schoolpsychologie (KULeuven),
wetenschappelijk medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum Thomas More, voorzitter van het

met vermelding van naam van de
deelnemer en ‘Studiedag
14/05/2013’

Coördinatiecentrum Antwerpen voor Psychodiagnostiek.

De kliniek behoort tot

Annemie Bos: hoofdpraktijklector, onderzoeksmedewerker van het
opleiding Toegepaste Psychologie Thomas More.

Psychodiagnostisch centrum

de vzw Provincialaat
der Broeders van Liefde

