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Wat doet een forensisch psycholoog? 

 
De forensische psychologie richt zich op het diagnosticeren en behandelen van mensen die in 
aanraking zijn gekomen (of dreigen te komen) met justitie. Forensische zorg wordt vaak 
opgelegd door een rechter bij mensen die een psychiatrische stoornis hebben, een delict 
hebben gepleegd en waarbij een risico bestaat dat er opnieuw een delict gepleegd wordt. Het 
opnieuw plegen van een delict wordt recidive genoemd. Het doel van de forensisch 
psycholoog is recidive verminderen en dus voorkomen dat mensen opnieuw de fout in gaan.1 
Het voornaamste doel van een forensisch psycholoog is zodoende enerzijds het behandelen 
van de patiënt en anderzijds het beschermen van de maatschappij. De behandeling van de 
patiënt kan zowel ambulant als klinisch (bijvoorbeeld in een FPC) plaatsvinden. 
 

Hoe word je forensisch psycholoog? 
 
Er zijn verschillende manieren waarop je forensisch psycholoog kan worden. Er zijn echter een 
aantal noodzakelijke en/of handige stappen om te doorlopen. Om dit te verduidelijken is 
hieronder een stappenplan opgesteld: 
 

 

 

 
1 https://www.forensischezorg.nl/introductie/keten-forensische-zorg/forensische-zorg-in-de-praktijk  
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Tijdens je studie 
Bacheloropleiding: 
Het is ten eerste belangrijk om je bachelor Psychologie af te ronden wanneer je forensisch 
psycholoog wil worden. Daarna zou een master Forensische Psychologie gevolgd kunnen 
worden. Tijdens de bachelor Psychologie vindt vaak al een specialisatiefase plaats waarin de 
student een bepaalde richting kan kiezen. Voor de mastertrack Forensische Psychologie kan 
het van belang zijn om al in je bachelor rekening te houden met de toelatingseisen van deze 
tracks. De toelatingseisen zijn verschillend, maar over het algemeen is het belangrijk om 
klinische vakken te volgen. Ook een diagnostiek vak is vaak een vereiste. Een enkele 
universiteit vraagt ook om een bewijs dat de student al tijdens de bachelor fase ervaring heeft 
opgedaan in een forensische setting. Er zijn veel verschillende manieren om aan deze eis te 
voldoen. Enkele voorbeelden van het opdoen van ervaring in de forensische zorg zijn: 

• Door deel te nemen aan een “Maatjesproject” waarbij een ex-gedetineerde begeleid 
wordt, bijvoorbeeld bij Humanitas. 2 

• Door vrijwilliger te worden bij COSA (Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en 
Aanspreekbaarheid), waarbij je een zedendader begeleidt. 3 

• Door ex-gedetineerden te begeleiden na detentie, bijvoorbeeld bij Stichting Exodus. 4 
 
Masteropleiding: 
Vooral een master in de Forensische Psychologie sluit goed aan bij een baan als forensisch 
psycholoog. Momenteel zijn er een aantal universiteiten in Nederland die deze specifieke 
mastertrack aanbieden. Dit zijn: 

• Klinische Forensische Psychologie aan de Tilburg University.5 

• Klinische Forensische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. 6 

• Forensic Psychology aan de Maastricht University. 7 

• Clinical Forensic Psychology and Victimology aan de Rijksuniversiteit Groningen.8 
Naast deze specifieke mastertracks zou ook een andere master je kunnen voorbereiden op 
een baan in de forensische psychologie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een master Klinische 
Psychologie. 

 
 
 
 
 
LOGO: 

 
2 https://www.humanitas.nl 
3 https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/cosa 
4 https://www.exodus.nl 
5 https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/klinische-forensische-psychologie 
6 https://gsp.uva.nl/content-nl/masters/gezondheidszorgpsychologie-klinisch-forensische-
psychologie/klinisch-forensische-psychologie.html?1564162775271 
7 https://www.maastrichtuniversity.nl/education/master/master-forensic-psychology 
8 https://www.rug.nl/masters/clinical-forensic-psychology-and-victimology/  
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Om na je master als basispsycholoog aan het werk te gaan in de GGZ of forensische zorg, is 
het vanwege de invoering van het zorgprestatiemodel (vanaf 1 juli 2022) verplicht om naast 
je masterdiploma een LOGO-verklaring te hebben9. Deze LOGO-verklaring heb je ook nodig 
als je de opleiding tot GZ-psycholoog of psychotherapeut wil gaan volgen. Om een LOGO-
verklaring te kunnen aanvragen, moet je naast je curriculum vitae, masterdiploma en cijferlijst 
ook de volgende documenten aanleveren: 

• Bewijsstukken vooropleiding: Verklaring Vooropleidingseisen 

• Bewijsstukken diagnostiek: Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) of 
Diagnostiekaantekening LOGO 

 
BAPD: 
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 duurder is om aan de diagnostiek-eis van de 
LOGO-verklaring te voldoen. De eisen om de BAPD te behalen zijn: 

• Basiscursus Psychodiagnostiek (6 EC vereist) 

• Psychometrie en besliskunde (6 EC vereist) 

• Kennis en vaardigheden diagnostische methoden en werkwijzen (6 EC vereist) 

• Praktijkvaardigheden m.b.t. tests, gespreksvoering enz. (9 EC vereist) 

• Communicatievaardigheden (3 EC vereist)  

• 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 van uit dat je deze aantekening vanzelf 
behaalt, maar ga langs bij je studieadviseur! Het is dus goed om je hier al op te oriënteren 
tijdens je studie. 
 
Om toegelaten te kunnen worden tot de postmaster tot gezondheidszorgpsycholoog (GZ-
psycholoog), is een LOGO-verklaring een vereiste. Niet alle verplichte onderdelen van de 
LOGO-verklaring zijn te behalen tijdens je studie. Op de site van vLOGO staan alle 
toelatingsvoorwaarden uitgebreid omschreven. Op het moment dat je voldoet aan de 
vereisten van de BAPD en de LOGO-verklaring, kun je gaan solliciteren voor een plek tot de 
postmaster tot gezondheidszorgpsycholoog. Dit is een tweejarige opleiding, waarbij je vier 
dagen in de week werkzaam bent in de praktijk. Na afronding is men breed inzetbaar in de 
gezondheidszorg als psycholoog.  
 
Voor meer informatie over de BAPD, de LOGO, en hoe je GZ-psycholoog kunt worden en wat 
het precies inhoudt, zie de Toekomstwijzer van de Sectie Geestelijke Gezondheidszorg.10 
 

 
 

9 https://www.zorgprestatiemodel.nl/  
10 https://www.psynip.nl/registraties/basisaantekening-psychodiagnostiek-bapd/  
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Na je studie 
 

De eerste stap na het afstuderen is het behalen van het dienstmerk Psycholoog NIP. De titel 
‘psycholoog’ is niet wettelijk beschermd. Dit betekent dat iedereen zich psycholoog kan 
noemen, ongeacht opleiding of werkervaring. Door het dienstmerk Psycholoog NIP te 
gebruiken, laat je zien dat je lid bent van onze vereniging en beschikt over een universitair 
diploma in de psychologie én ervaring hebt als psycholoog. Kortom: een kenmerk voor 
kwaliteit. Om het dienstmerk te kunnen aanvragen dien je te voldoen aan een aantal 
voorwaarden:  

• Je bent lid van het NIP 

• Je hebt 1440 uur werkervaring opgedaan als psycholoog (na afstuderen) 

• Je hebt twee verklaringen die zijn ondertekend door een Psycholoog NIP die tenminste 
drie jaar gerechtigd is de titel te voeren, een Registerpsycholoog NIP of een BIG-
geregistreerde gz-psycholoog, psychotherapeut of orthopedagoog-generalist 

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 starterslidmaatschap, krijg je de eerste twee jaar na afstuderen een fikse korting op het 
NIP-lidmaatschap. 
  
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met de Student in 
Sectie Forensische Psychologie via sisforensisch@spsnip.nl, met de netwerkcoördinator via 
netwerkcoordinator@spsnip.nl of met het NIP via info@psynip.nl. 
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Heb je vragen, opmerking of wil je meer weten? 

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 
 
 


