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Ingeroosterde lessen Zelfstudie (naar eigen inzicht in te plannen)

08:30 - 12:30
Project Veiligheidsbeleving
Check-in & les

18:00 - 19:00
Borrel studievereniging 
MensSana (Café Rembrandt)

11:30 – 13:30
Kennis van de 
Toegepaste Psychologie
College

09:00 - 13:00
Zelfstudie
Thuis of op school

11:30 - 14:30
Training 
Veiligheidsbeleving
Vaardigheidstraining Project Veiligheidsbeleving

Check-out

12:00 - 14:00

Professioneel Werken
Masterclass

14:00 - 16:00

Begeleid werken / 
Individuele gesprekken

16:00 - 18:00
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13:00 - 15:00
Zelfstudie
Thuis of op school

14:00 - 16:00
Zelfstudie
Thuis of op school 3

3

Kennis van de Toegepaste Psychologie
Je volgt gedurende het jaar hoorcolleges van twee uur, waarin de belangrijkste

psychologische begrippen en theorieën worden uitgelegd. Deze kennis zal worden 

getoetst door middel van voortgangstoetsen.

Project Veiligheidsbeleving
Elke periode werk je aan een project dat aansluit bij vraagstukken uit de praktijk. 

Een voorbeeld hiervan is een voorlichting schrijven voor adolescenten om hun 

veiligheidsbeleving te veranderen. Dit vak bestaat uit een vaardigheidstraining en er 

wordt elke les gestart met een check-in.

Zelfstudie 
Naast de lesuren is er veel ruimte voor zelfstudie. Je hebt de tijd om de geleerde stof 

samen te vatten, bij te houden en met je projectgroep te werken aan groepsopdrachten. 

Training Veiligheidsbeleving (vaardigheidstraining)
Tijdens de vaardigheidslessen ga je in halve klassen aan de slag met het (verder)

ontwikkelen van vaardigheden die je nodig hebt bij het ontwerpen en uitvoeren van de

voorlichting.

Veiligheidsbeleving check-out
Tijdens de check-out wordt er gekeken naar de opbrengst van de week. Wat is er goed

gegaan, waar zijn nog vragen over en wat heb je nodig om volgende week verder aan de 

slag te kunnen?

Professioneel werken
Voor een toegepast psycholoog is het van belang om kritisch te kijken naar je 

ontwikkeling. Bij dit vak staan we stil bij wie je nu bent: wat zijn je normen en waarden, 

wat vind je belangrijk, waar ben je goed in en waar wil je in groeien?

Begeleid werken / Individuele gesprekken
In individuele gesprekken met je studieloopbaanbegeleider wordt er besproken hoe het 

gaat met je studievoortgang en of je eventueel ergens hulp bij kunt gebruiken.

Nederlands (buiten dit rooster)
Het is belangrijk dat je als student duidelijke en correct geformuleerde teksten kan

schrijven. Aan het begin van het jaar maak je een instaptoets voor het vak Nederlands.

Naar aanleiding van je resultaten volg je eventueel extra lessen.
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www.hsleiden.nl


