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Jaarrooster premaster Arbeids- en organisatiepsychologie
55 studiepunten 

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2021-2022 en 
de ingangseisen per cursus. Het geeft het ideale studiepad weer om de opleiding in deeltijd te volgen. Indien je wenst af 
te wijken van het normrooster bespreek je dit met je studieadviseur. Dit normrooster geeft alleen de data weer die in 2021-
2022 gelden, zodat studenten die aan hun tweede premasterjaar beginnen een duidelijke planning zien.
Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op elk 
moment gekocht worden. Om een optimaal studiepad te creëren zijn de variabele cursussen alsnog ingepland in een vast 
kwartiel. Zo is het duidelijk op welk moment je voor welke cursus moet aanmelden.
Meld je altijd tijdig aan voor een vaste cursus, liefst een kwartiel eerder. Je krijgt dan alvast toegang tot de digitale leerom-
geving. Voor de cursussen met verplichte practica geldt dat je je beter kunt aanmelden zodra je aan de ingangseisen 
voldoet. Aanmelden voor een nieuw studiejaar kan al vanaf 15 mei. Houd rekening met een stevig studietempo en een 
studiebelasting van 15-20 uur per week. 

Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. Je kunt aan dit jaarrooster geen 
rechten ontlenen. De exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, je ziet hier de data uit 2021-2022.

DIT = digitaal individueel tentamen met mc vragen. Je maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum of thuis.
DGT = digitaal groepstentamen. Je maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum of thuis.

Premaster deeltijd (2 jaar) start september 2021 - 55 studiepunten 

Jaar 1 - start september 2021 (30 studiepunten)
Kwartiel 1 
1 sept 2021 - 5 nov 
2022

Kwartiel 2
15 nov 2021 - 28 jan 2022

Kwartiel 3
7 febr 2022 - 14 april 
2022

Kwartiel 4
25 april 2022 - 1 juli 
2022

cursusnaam Psychologie van ar-
beid en gezondheid

Onderzoekspracticum 
inleiding onderzoek

Proactiviteit op het 
werk: een psycholo-
gisch perspectief

Inleiding in de arbeids- en 
organisatiepsychologie

Psychologische  
gespreksvoering

cursuscode PB0204
Vanaf 1-2-2022 PB0214

PB0212 PB1802 PB0312 PB1112

vast/
variabel

variabel vast variabel vast vast

tentamen-
vorm

DIT (2 deeltentamens) DIT + opdracht DGT DIT verplicht practicum + 
opdracht

tentamen-
data

zelf inplannen zelf inplannen 31 januari 2022 
19 april 2022 
22 augustus 2022

zelf inplannen zelf inplannen

studie-
punten

10 5 5 5 5

Jaar 2 (25 studiepunten)
Kwartiel 1 
1 sept 2021 - 5 nov 
2022

Kwartiel 2
15 nov 2021 - 28 jan 
2022

Kwartiel 3
7 febr 2022 - 14 
april 2022

Kwartiel 4
25 april 2022 - 1 juli 2022

cursusnaam Onderzoekspracti-
cum 
experimenteel 
onder-
zoek*

Inleiding in conflict-
hantering en medi-
ation*

Organisatiepsycho-
logie

Onderzoekspracticum 
cross-
sectioneel onderzoek*

Test- en toetstheorie
(vervalt voor studenten 
hbo-psychologie)

cursuscode PB0412 PB2402 PB2302 PB0812 PB1502

vast/
variabel

vast variabel variabel vast vast

tentamen-
vorm

DIT + opdracht DGT + verplicht practi-
cum + opdracht

DIT DIT + opdracht DIT

tentamen-
data

zelf inplannen 2 februari 2022 
21 april 2022 
24 augustus 2022

zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studie-
punten

5 5 5 5 5

 
* Voor deze cursus gelden ingangseisen. Kijk voor meer informatie bij de cursusbeschrijvingen op ou.nl/studieaanbod.
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Opleidingen die toelating geven tot de premaster Arbeids- en Organisatiepsychologie

HBO:
Psychologie*, Creatieve therapie (beeldend, drama, muziek, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en 
maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Human Resource Management, Personeel en arbeid/ 
Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Pedagogiek, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social Work (met major 
CMV, MWD of SPH), Verpleegkunde, Medische hulpverlening.

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, 
Geneeskunde

Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advi-
sering, Personeelswerk, Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale 
readaptatiewetenschappen, Verpleegkunde

* Studenten hbo-psychologie hoeven de cursus Test- en toetstheorie niet af te ronden.


