Rosa Westerhuis
Rosa Westerhuis heeft de specialisatie Arbeids- en Organisatiepsychologie gedaan. ‘Leuk, leerzaam,
maar wel pittig’, zo typeert zij deze specialisatie. Juist omdat het zoveel was heeft ze veel geleerd en
een beter beeld van wat ze wel en niet leuk vindt en een idee welke kant ze op wil gaan.
Voordat Rosa aan Toegepaste Psychologie begon had zij al besloten een minor in het buitenland te
doen om te ervaren hoe het is een half jaar in een land te wonen dat echt heel anders is dan
Nederland. Het willen leren van Spaans & de wens eens naar Zuid-Amerika te gaan maakte de
zoektocht specifieker. Het was niet zo gemakkelijk een passende minor te vinden. Uiteindelijk is het
gelukt om via Internationale Communicatie in Lima terecht te komen.
Aan de universiteit van Lima kan je vrije vakken kiezen, je mag in principe alles doen. Er is een vrij
groot Engels aanbod. Rosa heeft in aansluiting op de specialisatie gekozen voor Global Management
Skills en Social Science en daarnaast volgt zij Spaans. Dit laatste voegt misschien niet zozeer iets toe
aan de competenties van de Toegepast Psycholoog, maar wel degelijk aan haar persoonlijke
ontwikkeling, aldus Rosa.
Het zijn voornamelijk theoretische vakken. Voor Global Management Skills en Social Science is er wel
één groepsproject, maar dit is niet erg groot. Wat wel een groot verschil is, is dat de eindtoetsen niet
het belangrijkste zijn. Elke twee weken is er een toetsingsmoment; een paper, een toets of een andere
opdracht. Hiermee toetst de opleiding door het gehele semester in plaats van enkel tijdens de
tentamenweek.
Voornamelijk Global Management Skills sluit goed aan bij Toegepaste Psychologie, volgens Rosa. Zij
ziet zichzelf wel ergens op de wereld, anders dan Nederland, werken. Global Management Skills is
gericht op culturele verschillen in werksituaties. Zelfs wanneer Rosa wel in Nederland blijft ziet ze
hiervan het nut zeer zeker in, omdat ons land ook een grote diversiteit kent.
Met haar A&O achtergrond wil Rosa graag het bedrijfsleven in, wellicht richting de HR kant. Haar
stage zoekt ze dan ook in die richting: een HR-bureau gespecialiseerd in het geven van coaching,
trainingen en assessments. Allemaal onderwerpen waaraan in de specialisatie veel aandacht is
besteed. Rosa vindt het leuk om mensen te observeren en hen in te schatten op bepaalde
competenties, ondersteund en onderbouwd met een assessment. Door haar ervaring als trainer voor
de cursus Werken in Projectgroepen heeft zij gemerkt dat het geven van trainingen haar energie
geeft. Ze heeft er plezier in en positieve feedback van deelnemers werkt uiteraard motiverend!

