
Je krijgt een goede theoretische basis vanuit de wetenschappelijke 

psychologie en leert die kennis toepassen op situaties die om een 

verandering, een oplossing of een andere benadering vragen. 

De stedelijke realiteit van Amsterdam is waar je je lesstof toepast.

Op die manier word je voorbereid op je werkomgeving van morgen. 

Het gereedschap dat je daarvoor aangereikt krijgt, zijn vaardigheden 

zoals coachen en begeleiden, trainen, voorlichten en adviseren. 

Verder is het hebben van een onderzoekende en ondernemende 

houding essentieel. 

Je leert tijdens de opleiding hoe je deze vaardigheden kan toepassen 

binnen je eigen werkplek of binnen een andere (toekomstige) 

praktijk. Door de grote diversiteit in achtergrond en werkplekken 

van de verschillende studenten, leer je veel van elkaar en bouw je 

snel een interessant netwerk op.

DE DEELTIJDOPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE 

RICHT ZICH SPECIFIEK OP DE WERKENDE PROFESSIONAL 

DIE MINIMAAL VIJF JAAR RELEVANTE WERKERVARING 

HEEFT EN WERKZAAMHEDEN UITVOERT OP 

HBO-NIVEAU. JE WILT JE KENNIS EN VAARDIGHEDEN 

VERDIEPEN EN VERZILVEREN MET EEN HBO-DIPLOMA.

HVA.NL/TP-DT

LEERGEMEENSCHAPPEN
Bij Toegepaste Psychologie 

werk je samen en leer je met 

en van je medestudenten in 

een leergemeenschap.

Een leergemeenschap is een 

diverse groep van studenten

en docenten die samenwerken 

aan opdrachten en hun 

expertise delen.

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE
BACHELOROPLEIDING DEELTIJD
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OPLEIDING IN FEITEN
TOEGEPASTE 
PSYCHOLOGIE
DEELTIJD
HVA.NL/TP-DT

L VOOR WIE?
► Je bent nieuwsgierig naar het gedrag, de gedachten 

en de gevoelens van mensen.

► Je houdt van de dynamiek van een multiculturele 

samenleving.

► Je hebt interesse in het effect dat het leven in de stad 

op het gedrag van mensen heeft.

N BEROEPSMOGELIJKHEDEN
► (beleids)adviseur

► toegepast arbeidspsycholoog

► mediator

► loopbaanbegeleider

► jongerenhulpverlener

M BELANGRIJKE VAKKEN
► Gespreksvaardigheden

► Onderzoeksmethode

► Sociale Psychologie

► TP-lab

► Adviesvaardigheden

B STUDIEBELASTING
► 42 lesweken per jaar.

► Gemiddeld 35 uur per week.

► De contacttijd bij de opleiding bestaat onder meer uit 

werken en leren in de leergemeenschap, hoorcolleges 

en loopbaanbegeleiding.

► Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is

ca. 10 uur. Een contactuur is een onderwijsuur van

50 minuten.

► Verder besteed je ca. 25 uren alleen of met 

medestudenten aan zelfstudie (projecten, onderzoek, 

opdrachten en voorbereiding van lessen en tentamens). 

Een klein deel van de beroepsopdrachten kunnen 

worden ingevuld op je eigen werkplek.

► Je hebt één dag per week een onderwijsprogramma 

op woensdag; er is geen weekendonderwijs.

► In het eerste studiejaar moet je bij de HvA

60 studiepunten halen. Haal je minder dan

50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend 

bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet 

verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt 

staat voor 28 uur studietijd.

A TOELATINGSEISEN
Je bent toelaatbaar tot deze opleiding als je in het bezit 

bent van een diploma op havo- (profiel NT/NG/EM), vwo- 

(alle profielen) of mbo-4-niveau. Kijk voor meer informatie 

over de toelatingseisen op hva.nl/tp-dt.

J INSCHRIJVEN EN STUDIEKEUZECHECK
Schrijf je bij voorkeur in voor 1 mei, maar uiterlijk op

31 augustus, via hva.studielink.nl met je DigiD. Het 

aanvragen van een DigiD duurt minimaal drie werkdagen. 

Na inschrijving word je uitgenodigd voor de 

studiekeuzecheck. Meer informatie op hva.nl/skc-dt.

H STUDIEKEUZEACTIVITEITEN
► Open dagen: 8/2, 7/4

G MEER INFORMATIE
► studiegids.hva.nl

► hva.nl/collegegeld

► studiekeuze123.nl

I CONTACT
WhatsApp: 06 2115 5262 (ma/vr 10.00 - 16.30 uur)

Telefoon: 020 595 1405 (ma/vr 09.30 - 13.30 uur)

E-mail: studievoorlichting@hva.nl
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http://www.hva.nl/opleiding/toegepaste-psychologie-deeltijd/toegepaste-psychologie-deeltijd.html
studiegids.hva.nl
hva.nl/collegegeld
studiekeuze123.nl
mailto:studievoorlichting@hva.nl

