
E-mail  
Beste,  
  
Heeft u al gehoord van het project “PP@work in Belgium”? Graag doen wij een warme oproep 
om deel te nemen aan dit grootschalig nationaal onderzoek naar het beroepsprofiel van 
psychologen en pedagogen in België. 
  
Het aantal mensen met psychische problemen neemt alsmaar toe in België. Elke dag opnieuw 
spelen psychologen en pedagogen een centrale rol in het vaststellen, voorkomen en 
behandelen van deze en veel andere problemen en zorgen ze zo mee voor het welzijn van veel 
mensen in onze samenleving. Toch komen ze zelden in het nieuws en is hun maatschappelijke 
waardering eerder beperkt. De voorbije jaren is er bovendien veel veranderd in het werkveld 
van de psycholoog en pedagoog.   
  
Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de 
handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om deze beroepen meer op de kaart te 
zetten en in te spelen op de vele veranderingen. Wie zijn deze psychologen en pedagogen? 
Waar werken ze? Wat doen ze? Met welke uitdagingen worden ze geconfronteerd? De 
resultaten van dit onderzoek beloven een grotere zichtbaarheid en erkenning te geven aan 
het beroep en de weg te openen naar een belangrijkere plaats in het maatschappelijke debat. 
Dit met als ultieme doel het verhogen van het psychologisch welbevinden van de Belgische 
bevolking. 
  
Laat uw stem niet verloren gaan en surf naar www.ppatworkinbelgium.be voor de link naar 
de online vragenlijst.  
  
We stellen het zeer op prijs als u de vragenlijst wilt aanbevelen aan uw collega’s, oud-collega’s, 
en (oude) studievrienden. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter we in staat zullen 
zijn om de grote diversiteit in specialisaties, loopbanen en functieprofielen gedetailleerd in 
kaart te brengen voor de volledige beroepsgroep. 
  
Alvast hartelijk bedankt voor uw deelname! 
  
Met vriendelijke groeten,  
Het onderzoeksteam 
 

 

Website 
Nationaal onderzoek – Psychologen en pedagogen: onzichtbaar, maar 
onmisbaar? 

 

http://www.ppatworkinbelgium.be/


Het aantal mensen met psychische problemen neemt 
alsmaar toe in België. Psychologen en pedagogen zijn 
onmisbaar voor het welzijn van onze bevolking.  
Daarom is er dringend nood aan meer erkenning 
voor deze beroepen. Laat je stem horen! 
  
Het aantal mensen dat kampt met psychische problemen neemt alsmaar toe in België.  
Elke dag opnieuw spelen psychologen en pedagogen een centrale rol in het vaststellen,  
voorkomen en behandelen van deze problemen. Toch komen ze zelden in het nieuws en is  
hun maatschappelijke waardering eerder beperkt. De voorbije jaren is er bovendien veel  
veranderd in het werkveld van de psycholoog en pedagoog.  
  
Met ondersteuning van de Psychologencommissie slaan de Belgische universiteiten de  
handen in elkaar voor een grootschalig onderzoek om psychologen en pedagogen meer  
op de kaart te zetten en in te spelen op de vele veranderingen in het werkveld.  
Wie zijn deze psychologen en pedagogen? Wat is hun beroepsprofiel?  
En voor welke uitdagingen zien zij zich gesteld?   
  
We vragen aan alle psychologen en pedagogen die in België werken of in België gestudeerd  
hebben, om deel te nemen aan dit onderzoek. Laat je stem niet verloren gaan  
en surf naar www.ppatworkinbelgium.be voor de online vragenlijst! 
 

 

Sociale media  
Heb jij psychologie of pedagogische wetenschappen gestudeerd? Laat je stem niet verloren 
gaan: Doe mee aan groot nationaal (online) vragenlijstonderzoek in België en surf naar 
www.ppatworkinbelgium.be 
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