Jouw vrijheid en Psychologie
Na het halen van mijn havo diploma voelde ik me bevrijd. Ik mocht eindelijk zelf kiezen wat ik
wilde gaan leren. Bij de keuze voor een studie neem je veel dingen mee in je beslissing. Zo
vinden mensen vaak belangrijk dat ze later genoeg verdienen, of willen ze de garantie dat er
genoeg banen voor hun zijn als ze zijn afgestudeerd. Ook gaven veel mensen in mijn omgeving
aan dat ik moest durven kiezen wat ik “leuk” vond. Dat laatste zette mij aan het denken.
Enerzijds vond ik school niet leuk. Ik moest immers steeds boeken lezen en opdrachten maken,
terwijl ik me soms voor andere dingen interesseerde. Anderzijds had ik ook plezier op school
doordat ik het “leuk’ had met klas en schoolgenoten, en soms zelfs ook met docenten. De
middelbare school was een verzameling van veel verschillende mensen voor mij. Ik had zoals
velen al een passie voor muziek en sport. Maar toen kwam ik erachter dat ik al heel lang nog een
passie had waar ik me nooit van bewust was namelijk: mensen. En ik was blij dat ik de vrijheid
had om daarvoor te kiezen.
Psychologie is de wetenschap naar het gedrag en denkwijze
van mensen. Dit vind ik zeer interessant. Toch zag ik al snel
banen voor me die je kan doen na de opleiding psychologie.
Sociale banen in de gezondheidszorg en verslavingszorg, met
kinderen of juist ouderen werken, veel luisteren naar
vervelende verhalen van anderen en mensen met psychische
problemen diagnosticeren. Dit zijn natuurlijk ontzettend
nuttige en goede banen. Maar ondanks dat ik de psychologie
interessant vond zag ik deze banen niet zitten. Ik zie mezelf
meer in een zakelijkere kant op gaan. Bovendien hebben ze
ook in het bedrijfsleven toch ook wat aan de kennis van het
gedrag van de mens? Daar worden ook vragen gesteld zoals:
Welke mensen er passen binnen een bedrijf? Hoe motiveer je
mensen? Hoe maak je een goede reclame? Welk product
hebben de mensen behoefte aan? Welke kleur is geschikt voor
een logo? Dit zijn allemaal vragen die gaan over het
(koop)gedrag van mensen. Jij hebt de vrijheid om toegepaste
psychologie te gebruiken op wat jou interesseert. Elke vorm van arbeid is er met een reden. Het
helpt mensen bij het bevredigen van een behoefte. Dit kan gaan van het ophalen van de vuilnis
tot het maken van een film, of het begeleiden van sporters. Overal kan de kennis over het gedrag
en denkwijze van mensen je helpen. Bovendien ben je zelf ook een mens en leer je dus ook veel
over jezelf. Deze kennis kan je dan weer helpen voor je keuzes binnen Toegepaste Psychologie.
Want je mag nog meer beslissen.
Het derde en vierde jaar van Toegepaste Psychologie deel je zelf in. Je kiest voordat je afstudeert
een TP-specifieke minor, je vult je keuzesemester in (bijvoorbeeld met een minor buiten de
opleiding), je loopt stage en je vult je vrije ruimte vakken in. Met die keuzes kan jij bepalen
binnen welk werkveld jij de psychologie toe wil passen. Dat maakt dat je met mensen in je klas
samenwerkt die later misschien wel op een hele andere plek werkzaam zullen zijn dan jij. Een
klas binnen Toegepaste Psychologie kan dus heel divers zijn waardoor je veel leert van en met
elkaar. In het derde jaar koos ik binnen de opleiding de specialisatie Arbeid & Organisatie –
psychologie en een minor marketing. Marketing is alles wat een organisatie doet om de
ruiltransactie van producten of diensten te bevorderen en is voor een groot deel psychologie. Ik
ben zeer blij met mijn keuze voor de opleiding Toegepaste Psychologie omdat het mij breed
heeft opgeleid en het mij heeft laten ontwikkelen als professional en als mens. Heb jij net als ik
een fascinatie voor het gedrag van mensen en zou je die kennis willen toepassen binnen een
bepaald werkveld? Gebruik de vrijheid die je hebt. Jij mag eindelijk kiezen wat je gaat leren.
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