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Ellen Titre postacademische certificaten 
 
Om de kwaliteit van mijn beroepsbeoefening te versterken, heb ik verschillende postacademische 
certificaten behaald, neem ik deel aan intervisiegroepen en multidisciplinaire netwerken, en hou ik 
ontwikkelingen op het vakgebied bij, o.a. door congressen en conferenties bij te wonen. 
 
Hieronder een lijst van (recentelijk) behaalde postacademische certificaten. 
 

 ADHD Diagnostiek van ADHD bij kinderen en jongeren  

 Angst  Behandeling van angststoornissen bij kleuters, kinderen en adolescenten  

 Autisme  Diagnostiek van autisme bij kinderen  

 DSM-IV DSM-IV kinderen en jeugdigen 

 Dyscalculie Dyscalculie of een ander probleem  

 Dyscalculie Dyscalculie theorie, diagnostiek en behandeling  

 Dyslexie Diagnostiek en behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie in de zorg 

 Dyslexie Dyslexie: diagnostische besluitvorming in de praktijk  

 Dyslexie Dyslexiebehandeling voor behandelaars  - in de zorg –  

 Gedrag Gedragsmanagement in de klas 

 Gedrag Inspirerend adviseren voor gedragsdeskundigen 

 Gedrag Nanny-training: aanpak van gedragstoornissen in het gezin 

 Gedrag Werken met gedragsvragenlijsten 

 Geheugen Cogmed werkgeheugentraining 

 Hechting Behandeling van hechtingsproblematiek in de praktijk 

 Hechting Hechting in diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen 

 Hoogbegaafdheid Hoogbegaafdheid in onderwijs en de GGZ 

 Intelligentie Intelligentieonderzoek bij kinderen en adolescenten 

 Onderwijsleerproblemen Handelingsgerichte diagnostiek bij onderwijsleerproblemen 

 Opvoeden  Opvoedstijlen en ouderbegeleiding 

 Persoonlijkheid Persoonlijkheid van kinderen en opvoedingsgedrag 

 Persoonlijkheid Projectieve methoden 1 

 Persoonlijkheid Projectieve methoden 2  

 Psychopathologie  Emotie en psychopathologie bij kinderen  

 Psychopathologie Psychopathologie bij kinderen van 0-7 jaar  

 Scheiden Kinderen scheiden ook 

 Speldiagnostiek Gestructureerde speldiagnostiek 

 Therapie Cognitieve therapie bij kinderen en jeugdigen 

 Therapie Oplossingsgerichte therapie met kinderen en jeugdigen  

 Trauma Basistraining EMDR bij kinderen en adolescenten 

 Trauma Vervolgtraining EMDR bij kinderen en adolescenten 

 Trauma EMDR bij preverbaal trauma 

 Trauma EMDR en seksueel geweld 

 Trauma Hervonden herinneringen aan trauma 

 
 

 


