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Waarom Arbeid & Organisatie Psycholoog worden? 

 
Werk speelt een belangrijke rol in het leven van mensen. Het werk dat we doen verandert. In 
het digitale tijdperk gaan deze veranderingen sneller dan ooit. Dit heeft impact op 
organisaties, werk en mensen. Wil je je als psycholoog begeven op het snijvlak wetenschap, 
techniek en praktijk in relatie tot werk dan is het beroep A&O psycholoog een uitstekende 
keuze.  
 
Het arbeidsmarktperspectief voor A&O Psychologen is goed. Er zijn diverse 
carrièremogelijkheden. Je kunt werken bij bijvoorbeeld psychologische adviesbureaus, 
werving- en selectiebureaus, beleidsafdelingen, coachingbureaus, universiteiten, 
opleidingsbureaus of onderzoeksbureaus. Vaak adviseer je bedrijven of overheden van 
individueel tot team en organisatieniveau. De interesse en noodzaak om psychologen mee te 
laten kijken bij de bedrijfsvoering groeit. Ook is er steeds meer vraag naar wetenschappelijk 
onderzoek naar het functioneren van mensen in organisaties. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat ons team optimaal functioneert? Hoe geef ik goed leiding aan dit team? Hoe kunnen we 
negatieve van impact toename aan werkdruk voor werknemers beperken voorkomen? Dit zijn 
vragen waar je je als Arbeid & Organisatie (A&O) psycholoog mee bezig kunt houden.  
 

 
Hoe word je A&O psycholoog? 

 
Er zijn verschillende manieren waarop je A&O psycholoog kan worden, echter zijn er een 
aantal stappen handig en/of noodzakelijk om te doorlopen. Om dit te verduidelijken is 
hieronder een stappenplan opgesteld. 
 

Tijdens je studie

• Bachelor

• Master

• BAPD

Na je studie

•Psycholoog NIP

•Registerpsycholoog NIP A&O

•Post master A&O Psychologie`

•
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Stap 1: Tijdens je studie 
 

Als je interesse uit gaat naar het expertisegebied Arbeid & Organisatie is het raadzaam om 
tijdens je bacheloropleiding (minor) en met name tijdens je master Psychologie onderdelen 
te volgen die bij dit onderwerp aansluiten.  
 
Minors  
Op de websites van universiteiten in binnen- en buitenland kun je je oriënteren op de 
mogelijkheden die er zijn voor het volgen van een minor op het gebied van Arbeid en 
Organisatie. Het kan een goede verdere verkenning en verdieping zijn in het kennisgebied, 
voordat je je master kiest. Thema’s die in de minor aangeboden kunnen worden zijn: 
adviesvaardigheden, personeelsselectie, leiderschap, werken in teams, werkdruk en 
loopbaanontwikkeling. 
 
Masters  
Wanneer je je wilt specialiseren in de A&O psychologie kan het verstandig zijn om een master 
in die richting te volgen. Hieronder zijn enkele relevante opleidingen vermeld1. De masters 
zijn als volgt gerangschikt. De masters bovenaan de lijst liggen het meest dichtbij de pure A&O 
psychologie en da masters onderaan de lijst hebben een sterkere focus binnen de A&O 
psychologie en/of incorporeren elementen uit andere takken van de psychologie. 
 

o Master Arbeid & Organisatiepsychologie in Amsterdam (VU) 
o Master Arbeid & Organisatiepsychologie in Maastricht 
o Master Positieve Organisatiepsychologie in Rotterdam (ook een Engelse 

variant aanwezig) 
o Master Arbeids- en organisatiepsychologie in Amsterdam (Open Universiteit, 

online) 
o Master Work, Organisation and Health in Nijmegen   
o Master Work, Organizational and Personnel Psychology in Groningen 
o Master Social, Health and Organisational Psychology in Utrecht 
o Master Arbeids- en Organisatiepsychologie in Amsterdam (UvA). UvA heeft 

geen algemene A&O master en biedt tracks aan die elke een aparte master 
vormen. Sommige vakken overlappen wel tussen de tracks.  

o Mastertrack Coaching & Vitality in Organisations in Amsterdam 
o Mastertrack Consultancy & Organisational Development in 

Amsterdam  
o Mastertrack Human Resource & Career Management  in Amsterdam  

o Master Social and Organisational Psychology in Leiden  
o Research Master Individual Differences and Assessment in Tilburg 
o Master Training & Development in Amsterdam 

 

 
1 https://www.psynip.nl/studenten/wp-content/uploads/sites/2/2016/08/Mastergids-2017-2018-1.pdf 
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Uiteraard is deze lijst niet uitputtend bedoeld, er zijn meer masters die een goede 
voorbereiding kunnen zijn op het werken als A&O-psycholoog. 
 
Let op! Soms zijn er toelatingseisen voor de masters. Het is ook mogelijk dat de universiteiten 
vragen om een motivatiebrief, cijferlijst o.i.d. Daarom is het belangrijk om deze eisen 
zorgvuldig door te nemen, zodat je op tijd de inschrijving rond kunt krijgen. 
 
 
Basis aantekening psychodiagnostiek (BAPD)2* 
 
Wanneer je na je studie graag Registerpsycholoog NIP A&O wilt worden (om te kunnen 
aantonen dat je jezelf blijft ontwikkelen en je te onderscheiden van anderen), heb je een Basis 
Aantekening Psychodiagnostiek (BAPD) nodig. Het is handig om tijdens je studie alvast te 
kijken naar de mogelijkheden voor het behalen van je BAPD, omdat het na je studie veel 
lastiger en veel duurder is om de BAPD alsnog te behalen.  
 
De eisen om de BAPD te behalen zijn: 

o Basiscursus Psychodiagnostiek (6 EC vereist) 
o Psychometrie en besliskunde (6 EC vereist) 
o Kennis en vaardigheden diagnostische methoden en werkwijzen (6 EC vereist) 
o Praktijkvaardigheden m.b.t. tests, gespreksvoering enz. (9 EC vereist) 
o Communicatievaardigheden (3 EC vereist) 
o Stage, minimaal 200 uur gesuperviseerde praktijkstage op het gebied van de 

psychodiagnostiek. 
 
Hoe je aan deze eisen kunt voldoen verschilt per universiteit. Het kan zijn dat je hier bepaalde 
vakken voor moet kiezen. Daarnaast kan het per cursus verschillen hoeveel van de EC’s geldig 
zijn voor de bovenstaande eisen. Ga er vooral niet vanuit dat je deze aantekening vanzelf 
behaalt, maar ga langs bij je studieadviseur! 
 
Het is dus goed je hier al op te oriënteren tijdens je studie! 
 
*Vereist wanneer je Registerpsycholoog NIP A&O wilt worden, een registratie die in het 
werkveld staat voor kwaliteit, omdat je hiermee aantoont dat je jezelf blijft ontwikkelen.  
 
 
NIP sectie A&O psychologie 
Binnen het NIP bestaat een actieve sectie A&O psychologie waar je je als student al bij kan 
aansluiten. Je vinkt hiervoor ‘sectie A&O’ aan in de Mijn-NIP omgeving. Op die manier hoor 
je de nieuwste ontwikkelingen uit dit vakgebied en kan je bij activiteiten van de sectie al 
kennismaken met psychologen werkzaam binnen dit vakgebied. 
 

 
2 https://www.psynip.nl/registraties/basisaantekening-psychodiagnostiek-bapd/ 
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Stap 2: Na je studie 
Dienstmerk Psycholoog NIP en Registerpyscholoog NIP A&O 

 
De eerste stap na afstuderen is het behalen van het dienstmerk Psycholoog NIP. Met dit 
dienstmerk kan je aantonen dat je werkervaring hebt opgedaan als psycholoog. Tevens is het 
een teken van kwaliteit. Om het dienstmerk te kunnen aanvragen dien je lid te zijn van het 
NIP en 1440 uur werkervaring te hebben. De werkervaring toon je aan door twee verklaringen 
van andere Psychologen NIP.  
 
Het is aan te raden om na je studie meteen lid te worden van het NIP, aangezien de titel 
‘psycholoog’ geen beschermde titel is en je door lidmaatschap van het NIP kan aantonen dat 
je een universitair afgestudeerde psycholoog bent. Voor lidmaatschap dien je namelijk je 
diploma te overleggen als bewijsstuk. Daarnaast laat je als lid van het NIP zien dat je je houdt 
aan de beroepscode van het NIP. Wanneer je lid bent van SPS-NIP en wilt overstappen naar 
het starters lidmaatschap, krijg je de eerste twee jaar na afstuderen een fikse korting op het 
NIP-lidmaatschap. In plaats van €420,- betaal je de eerste twee jaar van je lidmaatschap 
slechts €96,-, daarna geldt een voordelig starterstarief voor maar €216,-! Tijdens of na het 
behalen van het dienstmerk Psycholoog NIP kan je je aanmelden voor het behalen van de titel 
Registerpsycholoog NIP A&O, een traject van ongeveer 5 jaar3.  
 
Hoe krijg ik het Registerpsycholoog NIP A&O dienstmerk? 
 
Voldoe aan de volgende eisen: 

o Lidmaatschap bij het NIP 
o Werkervaring: 2790 uur in 2-5 jaar en minimaal 16 uur per week werkzaam geweest 

binnen het werkveld A&O psychologie op postdoctoraal niveau 
o Supervisie: 90 punten binnen registratietermijn 
o Scholing: 720 punten, waarvan 480 moet worden aangetoond, de rest is 

literatuurstudie (bv. E-learningpunten) en maximaal 72 punten niet geaccrediteerde 
scholing. Meestal staat 1 uur nascholing/cursus/opleiding gelijk aan 1 punt. 

o BAPD  
o Verklaring Omtrent goed Gedrag – VOG (van maximaal 3 maanden oud) 

 
Integraal postmastertraject Registerpsycholoog A&O 

Om aan alle eisen te voldoen zal het vanaf 2022 ook mogelijk zijn om een postmaster 
A&O psychologie te volgen. Hierbij zul je met andere afgestudeerde werken aan jou verdere 
professionalisering binnen de belangrijkste A&O thema’s. De verbinding tussen theorie en 
praktijk staat hierin centraal. 

Meer info: https://pao.nl/opleiding-arbeid-en-organisatiepsycholoog-nip/ 

 
3 https://www.psynip.nl/wp-content/uploads/2016/07/Registratiereglement-Arbeid-en-Organisatiepsycholoog-NIP.pdf 
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Contact: 
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust 
contact op met de Student in Sectie A&O via sisao@spsnip.nl, met 
de netwerkcoördinator via netwerkcoordinator@spsnip.nl of met 
het NIP via info@psynip.nl. 
 
 
 
T (030) 820 15 68 
E  sps-nip@psynip.nl 
W www.spsnip.nl 
F www.facebook.com/SPSNIP 
 
 
Bezoekadres:  
HNK Centraal Station 
Arthur van Schendelstraat 650  
3511 MJ Utrecht 
 
Postadres:   
SPS-NIP 
Postbus 2085 
3500 GB Utrecht 
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