
Cursus 
Positieve 
Psychologie
voor professionals

Positieve psychologie gaat over wat mensen 

gelukkig maakt. Mensen die gelukkig zijn 

presteren beter, kunnen beter samenwerken en 

makkelijker omgaan met veranderingen. Positieve 

psychologie heeft haar meerwaarde dan ook 

bewezen in zowel de commerciële als publieke 

sector. In deze cursus ervaar je verschillende 

interventies, verdiep je je in wetenschappelijke 

kennis en ontwikkel je praktische vaardigheden 

om (werk)geluk en veerkracht bij jezelf en anderen 

te stimuleren.

Voor wie?
Deze cursus is relevant voor professionals met een coachende, 

begeleidende, leidinggevende of adviserende rol die een 

positieve verandering bij zichzelf en anderen in hun organisatie 

willen stimuleren. Dit geldt voor uiteenlopende beroepen en 

sectoren, bijvoorbeeld:

 een teamleider die medewerkers goede 

 ontwikkelmogelijkheden wil bieden.

 een hulpverlener die nieuwe begeleidingsmethodieken wil

 inzetten.

 een hr-professional die wil werken aan een positiever 

  werkklimaat.

 een coach die de sterke kanten van gecoachten wil inzetten.

hva.nl/pp

Programma
Deze cursus bestaat uit zes onderwijsdagen waarin steeds 

een ander thema centraal staat. Elke onderwijsdag bereid 

je voor door je te verdiepen in de theorie, waarna we 

gezamenlijk de vertaalslag maken naar de praktijk. Zo leer je de 

wetenschappelijke inzichten toe te passen in jouw dagelijkse 

werkzaamheden. Totaal vraagt de cursus een tijdsinvestering 

van ongeveer 100 uur. De thema’s van de onderwijsdagen:

 1. Introductie in de positieve psychologie

 2. Relaties voor een verbonden leven

 3. Van positieve emoties naar duurzaam geluk

 4. De zin van zingeving

 5. Positieve psychologie in de praktijk

 6. Eigen successen vieren en delen



In verschillende workshops leer je methodieken toepassen uit 

de positieve psychologie, zoals mindfulness, oplossingsgerichte 

gespreksvoering en strength based coaching.  

Resultaat
Na het volgen van de cursus Positieve Psychologie heb je:

actuele wetenschappelijke kennis en praktijkkennis 

van de positieve psychologie en de verschillende 

 toepassingsgebieden; 

het effect van verschillende positieve, evidence based 

interventies ervaren op je eigen welbevinden; 

vaardigheden ontwikkeld waarmee je optimaal functioneren 

bij anderen kan bevorderen;

een persoonlijk portfolio met verschillende evidance based 

opdrachten vanuit de positieve psychologie;

een op maat gemaakte toolbox ontwikkeld met positieve 

interventies voor een vraagstuk of uitdaging in jouw 

 werkpraktijk.

Kosten
Deelnemen aan de cursus kost € 2.450,- . Dit bedrag is 

vrijgesteld van btw en inclusief lunch, koffie en thee tijdens de 

onderwijsdagen en inclusief de literatuur: Handboek Positieve 

Psychologie en Handboek Werkgeluk.

Inschrijven
Voor deze cursus is het belangrijk dat je een werkplek hebt 

waar je de opgedane kennis direct in praktijk kunt toepassen. 

De inhoud van het programma sluit aan op professionals 

met minimaal 5 jaar werkervaring op hbo-niveau of hoger. 

Inschrijven doe je via hva.nl/pp. De cursus gaat van start op 

29 oktober 2021 en op 4 maart 2022:

Cursus I (start op 29 oktober 2021) Cursus II (start op 4 maart 2022)

29 oktober 2021, 10.00 - 16.30 uur 4 maart 2022, 09.30 - 16.45 uur

12 november 2021, 10.00 - 16.30 uur 18 maart 2022, 09.30 - 16.45 uur

26 november 2021, 10.00 - 16.30 uur 1 april 2022, 09.30 - 16.45 uur

10 december 2021, 10.00 - 16.30 uur 22 april 2022, 09.30 - 16.45 uur

14 januari 2022, 10.00 - 16.30 uur 13 mei 2022, 09.30 - 16.45 uur

28 januari 2022, 10.00 -14.00 uur 3 juni 2022, 09.30 - 14.00 uur

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op hva.nl/pp of neem contact op 

met onderwijscoördinatoren Emily van Houts en 

Keziban Öztas via positievepsy@hva.nl.

Waarom bij de HvA?

Actuele wetenschappelijke inzichten dankzij 

samenwerking met het kenniscentrum van de faculteit.

Les van ervaren docenten die gespecialiseerd zijn in  

positieve psychologie.

Kleinschalig onderwijs: maximaal 25 deelnemers per 

groep, tijdens corona 14.

Docenten drs. K.L. Temme Pidcock (Katarina), drs. M. Rijken (Maaike) en drs. A. Caspersen (Anna). 

Docenten
Je krijgt les van docenten die, ieder vanuit een andere 

invalshoek, veel ervaring hebben met positieve psychologie 

en het toepassen ervan in de praktijk. Naast dat de docenten 

lesgeven aan de HvA, zijn zij veelal ook werkzaam als 

onderzoeker, coach of trainer. Hierdoor zijn zij op de hoogte 

van de laatste inzichten en ontwikkelingen in het vakgebied en 

weten dit te koppelen aan de praktijkcasussen die je 

tijdens de onderwijsdagen inbrengt.

Locatie
De onderwijsdagen vinden plaats op HvA-locatie Wibauthuis. 

Het is mogelijk om hier op een veilige manier bijeen te komen 

volgens de landelijke maatregelen. 




