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Inhoud
Dit vak beoogt een algemene introductie te geven in de Psychologie met
haar stromingen en psychotherapieën. De psychoanalyse, het behaviourisme en de humanistische psychologie krijgen specifiek de aandacht,
alsmede psychologische ziektebeelden zoals stemmingsstoornissen,
angststoornissen en psychotische stoornissen. Hierbij komt ook het zogenoemde DSM IV classificatiesysteem aan bod.
Daarnaast wordt in hoofdlijnen ingegaan op de relatie tussen de psychologie en de theologie, en op de vraag welke rol het pastoraat kan spelen
bij hen die met psychologische problemen te maken hebben.

Leerdoelen
Kennisverwerving

Na deelname aan dit vak en bestudering van de behandelde stof is de
student bekend met de volgende woorden of begrippen en kan deze kort
omschrijven:
psychoanalyse, behaviorisme, humanistische psychologie, therapeutische technieken, stemmingsstoornissen, angststoornissen, borderline,
schizofrenie.

Inzicht en vaardigheid

Na afronding van dit vak heeft/kan de student:







inzicht gekregen in de geschiedenis van de psychologie;
inzicht ontwikkeld in de verschillende stromingen in de psychologie en de diverse therapeutische technieken;
inzicht ontwikkeld in psychologische ziektebeelden en het classificatie systeem van de DSM-IV;
inzicht ontwikkeld in de verschillen tussen pastoraat en psychologie;
psychologische ziektebeelden herkennen en analyseren;
herkennen wanneer iemand met psychische problemen doorgestuurd moet worden naar de professionele hulpverlening.

Attitude

Na dit vak heeft de student meer begrip gekregen voor mensen met psychologische problemen en is er een houding van barmhartigheid en mededogen ontstaan door het besef dat zij het goede nieuws van het Evangelie nodig hebben.

Toetsing
Schriftelijk of digitaal tentamen over de module en eventueel aanvullende
leerstof.
Het uitwerken van een casus in een werkstuk, met daarbij aandacht voor
de verschillende invalshoeken van verscheidene psychologische technieken en stromingen.
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