Toegepaste Psychologie in de sociotherapie?
Toegepaste Psychologie; een opleiding die inmiddels ruim acht jaar bestaat, maar wanneer ik om
mij heen vraag wie de opleiding kent, heeft slechts een handjevol mensen ‘er wel eens’ van
gehoord. Omdat ikzelf bijna klaar ben met deze opleiding wil ik daar graag iets aan doen en heb ik,
om binnen de Mesdag een beter beeld te geven van de opleiding, verschillende mensen gevraagd
naar hun ervaringen (met studenten van) de opleiding.
Wat is Toegepaste Psychologie?
Toegepaste Psychologie is een bachelor opleiding op hbo-niveau. Simpel gezegd is het de praktische
vorm van de universitaire opleiding Psychologie. In principe worden studenten Toegepaste
Psychologie opgeleid de taken uit te voeren die psychologen hebben bedacht. Fabian Paf van de
AFPN vult hierbij aan dat toegepast psychologen interesse hebben in de persoonlijkheid, het gedrag
en de psyche van een patiënt en actief kiezen voor de praktische kant van de psychologie.
Wat zou je binnen de sociotherapie kunnen met deze opleiding?
Anne Veenhoven is één van de toegepast psychologen die als sociotherapeutisch medewerker in de
Mesdag heeft gewerkt. De opleiding heeft hem geholpen om patiënten te kunnen begrijpen en
effectief met patiënten te kunnen werken. Door de kennis van de psychopathologie en de geleerde
gespreksvoeringstechnieken vindt hij dat toegepast psychologen goed binnen de sociotherapie
passen. Een kanttekening van Anne is dat een relevante stage of minor de aansluiting op het werk in
de sociotherapie optimaliseert.
Zijn er verschillen met andere opleidingen?
Unitcoördinator Wendy van Drunen vertelt dat zij geen verschil merkt tussen de toegepast
psycholoog die zij kent binnen de sociotherapie en collega’s van andere opleidingen in dezelfde
functie. Fabian Paf benoemt dit ook door te zeggen dat toegepast psychologen minimaal van
hetzelfde niveau zijn als andersoortige opleidingen binnen de sociotherapie. Hierbij vindt Fabian het
een sterk punt dat toegepast psychologen ook oog hebben voor de positieve psychologie; dus wat
kan een patiënt nog wel, in plaats van alleen kijken naar beperkingen. Dit sluit bijvoorbeeld erg goed
aan bij de manier van begeleiden, zoals nu ook door de CRA wordt voorgestaan.
Andere ervaringen
Kwaliteitsmedewerker Joost Kaper beschrijft zijn ervaringen:
‘Naar mijn mening kan dit beroep vaker ingezet worden binnen zorginstellingen. De opleiding richt
zich op de juiste vakken om zorgprofessionals op te leiden, waardoor ze in de praktijk hun rol goed
kunnen vervullen. De beide collega’s die ik heb meegemaakt bleken in hun werk zeer kundig en
vakbekwaam. Sterke punten, die ook in de studie aan de orde komen, zijn wat mij betreft het
methodisch werken, het analyseren van informatie, het inzicht in ziektebeelden, het kundig kunnen
rapporteren en het beschrijven en kunnen uitvoeren van onderzoek.
Dat zijn aspecten die ik vanuit kwaliteitsoogpunt een belangrijke aanvulling vindt binnen de zorg. We
zijn vaak met name doeners, waarbij planmatig werken volgens de kwaliteitscyclus in de praktijk van
brandjes blussen nog wel eens onder sneeuwt. Toegepaste Psychologie verbindt deze twee werelden
met elkaar.’
Ook stagecoördinatoren, Charlotte Ellenbroek en Annemiek Sinnema, en de opleidingsmanager
Mariëtta Muhonen van de Hanzehogeschool beschrijven de visie van de opleiding op ‘ Toegepaste
Psychologie binnen de sociotherapie en vergelijkbare functies in de (forensische) GGZ’:
‘De opleiding Toegepaste Psychologie leidt studenten op tot analytische en ondernemende
professionals, sterk in het beïnvloeden en beoordelen van gedrag en in het doen van praktijkgericht
onderzoek. Uiteraard staat binnen de opleiding de psychologie centraal, waarbij voortdurend de link

naar de beroepspraktijk wordt gelegd. Juist die combinatie van theorie, vaardigheden en praktijk
maakt dat de toegepast psycholoog in staat is gerichte interventies te ontwikkelen, aansluitend bij de
doelgroep en bij de vraag en behoeften van die doelgroep en opdrachtgever. Belangrijke aanvulling
daarop is dat binnen de opleiding veelal wordt gewerkt vanuit de positieve psychologie. Door te
werken vanuit de invalshoek ‘wat kan iemand nog wel, met of ondanks zijn/haar belemmeringen’,
zal een toegepast psycholoog van meerwaarde kunnen zijn in de begeleiding van individuen en kleine
groepen.
Cursussen binnen de opleiding die specifiek van meerwaarde lijken te zijn voor de toegepast
psycholoog die werkzaam is binnen de sociotherapie, zijn onder andere psychopathologie,
persoonlijkheidspsychologie, test- en vragenlijstgebruik, groepsdynamica, trainingsontwerp,
psychologische gespreksvoering, oplossingsgericht werken en motiverende gesprekstechnieken.
Studenten die belangstelling hebben voor deze richting raden wij aan een aanvullende minor te
volgen (bijvoorbeeld op het gebied van de forensische psychologie, criminologie of rehabilitatie) en
een aansluitende stage te volgen (bijvoorbeeld bij de AFPN).’
Mocht er een student Toegepaste Psychologie of een afgestudeerde toegepast psycholoog
solliciteren op een stageplek of functie, dan kan bovenstaande wellicht stimuleren om deze
sollicitant in ieder geval uit te nodigen voor een gesprek.
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