“Er is genoeg werk voor
praktische psychologen”
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MENSEN AAN HET WOORD DIE BETROKKEN
ZIJN BIJ HOGESCHOOL LEIDEN,
MAAR ER NIET WERKEN.

Is de nieuwe hbo-opleiding Toegepaste
Psychologie een aanvulling op
het al bestaande universitaire
psychologieonderwijs? Psycholoog Tom
Luken van Luken Loopbaan Consult denkt
van wel. "Er is vraag naar praktische
toepassingen van psychologie."

Zelfkennis
Toegepaste psychologie draait om
zelfkennis en zelfsturing. Deze stelling
poneerde Luken op de openingsdag van
de nieuwe opleiding. “Of het nu gaat
om mensen die hun eigen motivatie
niet kennen, leerlingen die uitvallen,
werknemers die vast zitten in hun
loopbaan of vrouwen die anorexia
hebben, je komt uiteindelijk terug bij
een gebrek aan zelfkennis.” En wanneer
het gaat om het ontwikkelen van
een realistisch zelfbeeld is er genoeg
werk voor praktische psychologen,
nu en in de toekomst. Daarvan is hij
overtuigd. Werk waar de universitaire
psycholoog niet zo geschikt voor is of
domweg te duur. Maatschappelijke
ontwikkelingen zullen de vraag
naar praktische toepassingen van
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Begeleiding
Luken heeft zelf onderzoek gedaan
naar de uitval in het onderwijs. Een
heel groot probleem, want één op de
drie leerlingen valt uit. Het gangbare
antwoord is kleinere klassen of meer
afspraken tussen ROC en hbo. Luken
heeft meer vertrouwen in de begeleiding
van leerlingen. “Ze moeten hun eigen
motivatie ontdekken. Dwangmaatregelen
werken niet. Goed, een beetje dwang kan
geen kwaad, maar het is essentieel dat
jongeren ook willen leren, een doel in het
leven ontwikkelen en daadwerkelijk in die
richting opschieten. Een uitgelezen kans
voor praktische psychologen.”
Kansen
De terreinen waaraan de opleiding
aandacht besteedt en waar Luken
kansen voor afgestudeerden ziet zijn
divers: gezondheid en zorg, onderwijs
en ontwikkeling, integratie, veiligheid,
intermenselijke relaties, maar ook
consument en maatschappij. “Per jaar
komen er 1200 anorexiapatiënten en
1800 boulimiapatiënten bij. Overgewicht
wordt een ware epidemie, 44 procent van
de mensen is te zwaar. Het beïnvloeden
van consumentengedrag is een belangrijk
werkterrein.” Of arbeid en organisatie,
zoals het begeleiden van mensen die
ontevreden zijn in hun werk. “Want
loopbaanbegeleiding wordt vaak pas
geboden als het kalf al verdronken is.”
Bewijzen
De opleiding moet nu bewijzen dat het
programma goed aansluit op de praktijk.
“Ik heb het opleidingsplan gezien en
het zag er goed uit. De arbeidsmarkt
staat zeker open voor de toekomstige
afgestudeerden, maar ik denk dat ze
de plekken wel moeten veroveren.”
En de belangstelling zou nog wel eens
stormachtig kunnen worden: “Het
zal mij niet verbazen als veel van de
studenten die nu nog psychologie aan de
universiteit gaan studeren, straks voor de
hbo-opleiding kiezen. Gewoon omdat dat
alternatief er nu is en beter bij ze past.”
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psychologie doen toenemen. “Met de
vergrijzing bijvoorbeeld zal dementie
vaker voorkomen. En hoe help je een
partner van iemand die dement wordt?
Met praktische psychologische hulp.
Zoals leren hoe je met je emoties omgaat
en welke beslissingen je mag en kan
nemen.”

3
7.500 ex
Anita de Groot (hoofdredactie),
Lansu+Paulis Communicatiepartners

Redactie-adres:
E-mail:
Telefoon:
Fax:
HOP:

Postbus 382, 2300 AJ Leiden
redactie@hsleiden.nl
071-518 88 20
071-518 88 01
De HL-krant is aangesloten bij
het Hoger Onderwijs Persbureau.
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van
de hoofdredacteur HOP-kopij geheel of gedeeltelijk
over te nemen.
Advertenties:
Vormgeving:
Foto’s:

Druk:

Bureau Nassau,
Rijswijk (070) 326 47 31
Creja ontwerpen, Leiderdorp
Zone 5, Voorschoten,
Boeuf fotografie, Den Haag
Hielco Kuipers, Leiden
Drukkerij Groen, Leiden

De HL-krant wordt verstuurd aan alle medewerkers en studenten van Hogeschool Leiden
Hogeschool Leiden
Bezoekadres:
Zernikedreef 11
2333 CK Leiden
Postadres:
Postbus 382, 2300 AJ Leiden
Telefoon:
(071) 518 88 00
E-mail:
infohl@hsleiden.nl
Internet:
www.hsleiden.nl
• Informatie of brochure aanvragen
(071) 518 88 00
infohl@hsleiden.nl
• Info over aanmelden/inschrijven
(071) 518 88 81
• Advanced Nursing Practice
(071) 518 87 00
• Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek
(071) 518 87 40
hlo@hsleiden.nl
• Bio-informatica
(071) 518 87 50
bioinformatica@hsleiden.nl
• Chemie
(071) 518 87 40
hlo@hsleiden.nl
• Commerciële Economie
(071) 518 87 30
ce@hsleiden.nl
• Communicatie
(071) 518 87 30
communicatie@hsleiden.nl
• Culturele en Maatschappelijke Vorming
(071) 518 87 45
socialwork@hsleiden.nl
• Fysiotherapie
(071) 518 87 10
fysio@hsleiden.nl
• Hbo-Rechten
(071) 518 87 30
recht@hsleiden.nl
• Hbo Toegepaste Psychologie
(071) 518 87 30
psychologie@hsleiden.nl
• Informatica
(071) 518 87 50
informatica@hsleiden.nl
• Kunstzinnige Therapie
(071) 518 87 15
kt@hsleiden.nl
• Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn
(071) 518 87 20
secretariaat.hpo@hsleiden.nl
• Lerarenopleiding Omgangskunde
(071) 518 87 20
secretariaat.hpo@hsleiden.nl
• Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
(071) 518 87 45
socialwork@hsleiden.nl
• Management in Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
(071) 518 87 30
mz@hsleiden.nl
• Pabo
(071) 518 87 20
secretariaat.hpo@hsleiden.nl
• Pabo Thomas More
(010) 465 70 66
thomas.more@hsleiden.nl
Stationssingel 80, 3033 HJ Rotterdam
• Personeel en Arbeid
(071) 518 87 30
p.en.a@hsleiden.nl
• Sociaal Juridische Dienstverlening
(071) 518 87 30
recht@hsleiden.nl
• Sociaal Pedagogische Hulpverlening
(071) 518 87 45
socialwork@hsleiden.nl
• Verpleegkunde
(071) 518 87 00
hbov@hsleiden.nl

