Opleiding

Arbeids- en Organisatiepsychologie (post-HBO)
9 Maanden
Je bent geboeid door het gedrag van mensen in organisaties? Je wil
graag weten waarom collega’s en managers zich op een bepaalde
manier gedragen of opstellen? Of je wil weten welke psychologische
processen zich afspelen in je organisatie? Dan is deze waardevolle
opleiding uitstekend geschikt voor jou. Arbeids- en organisatiepsychologie is een vakgebied dat steeds belangrijker wordt. Deze
praktijkgerichte opleiding reikt vanuit de psychologie alle
instrumenten aan om meer te halen uit de mensen in je team,
afdeling of organisatie. Je ontwikkelt jezelf naar een hoger niveau.

Unieke voordelen

Programma
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begrijp organisaties vanuit psychologisch perspectief
Post-HBO opleiding in 9 maanden
Met unieke ICM videoserie
Concrete praktijkvertaling door middel van praktijkopdrachten

Resultaat
• Je bent in staat gedrag van mensen in organisaties te analyseren
en te beïnvloeden
• Je leert de psychologische processen signaleren op verschillende
organisatiegebieden
• Je bent in staat de motivatie van werknemers in kaart te brengen
en te beïnvloeden
• Je bent in staat organisatie- en gedragsverandering vanuit
menselijk perspectief te benaderen
• Je bent in staat anderen in de organisatie te adviseren over
motivatie en belastbaarheid van medewerkers
• Je ziet wat zich binnen een team, afdeling of organisatie afspeelt
en hebt handvatten om hier effectief op in te spelen

Studiewijze
Voorafgaand aan de opleiding krijg je toegang tot de ICMleeromgeving en breng je je persoonlijke leerdoelen in kaart. Op de
leeromgeving ontvang je ter voorbereiding op de bijeenkomsten de
unieke ICM-videoserie Arbeids- en Organisatiepsychologie.
De opleiding wordt verzorgd door een ervaren deskundige op het
gebied van arbeids- en organisatiepsychologie. De opleidingsdagen
kenmerken zich door veel praktijksituaties, cases en oefeningen.
Tussentijds werk je aan twee praktijkopdrachten. In de eerste
praktijkopdracht beschrijf je jouw ervaringen met het gebruik van een
gevalideerde test. Je neemt hiervoor zowel de test bij jezelf af als
bij een ander. Je voert een reflecterend gesprek met de ander over
de testresultaten en maakt hier een analyse van. Voor de tweede
praktijkopdracht schrijf je een organisatieadvies. Je selecteert
hiervoor verschillende theorieën en modellen uit de opleiding
die je toepast op je eigen/ een organisatievraagstuk. Gedurende
de opleiding maak je gebruik van de ICM-leeromgeving. Deze
ondersteunt je tijdens het leerproces en helpt je de bijeenkomsten
effectief voor te bereiden. In de opleiding is er veel ruimte om je
praktijksituaties in te brengen en word je gestimuleerd om actief met
het geleerde aan de slag te gaan.
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Arbeids- en organisatiepsychologie als gedragswetenschap
Persoonlijkheid en werk
Drijfveren en motivatie van medewerkers
Persoonlijkheid- en carrièrewaardentest
Belastbaarheid en prestaties van medewerkers
Team functioneren en groepsontwikkeling
Sociale psychologie en groepsdynamica
Conflictsituaties en omgaan met weerstand
Leiderschapsstijlen en invloed op medewerkers
Organisatieontwikkeling en -verandering
De lerende organisatie en leren in organisaties
Praktijkopdrachten

Vooropleiding
Je beschikt bij voorkeur over een HBO werk- en denkniveau.

Doelgroep
Iedereen die nieuwsgierig is naar de basis van de psychologie en het
gedrag van mensen binnen organisaties.

Studievoorbereiding
Iedereen bijeenkomst vereist ongeveer 6 tot 8 uur studievoorbereiding. Daarnaast maak je twee praktijkopdrachten, verspreid
over de opleiding. Reken voor praktijkopdracht 1 ongeveer 10 uur,
voor praktijkopdracht 2 ben je in totaal ongeveer 40 uur kwijt.

Studiemateriaal
Tijdens deze opleiding wordt actueel studiemateriaal gebruikt.

Examenvoordeel
Mocht je onverhoopt niet slagen voor de ICM-praktijkopdrachten dan
kun je deze tegen gereduceerd tarief herkansen.

Opleiding

Duur

Diploma

ICM verzorgt de opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie als
avond- en als dagopleiding. De avondopleiding is van 19.00 tot 22.00
uur en omvat 18 lessen, waarvan 2 lessen online. De dagopleiding is
van 9.30 tot 16.30 uur en omvat 9 lessen, waarvan 1 les online. De
gehele opleiding duurt 9 maanden.

De opleiding Arbeids- en Organisatiepsychologie (post-HBO) biedt de
mogelijkheid om het diploma te behalen:
• Arbeids- en Organisatiepsychologie (post-HBO) – diploma
Tijdens de opleiding schrijf je twee praktijkopdrachten. Indien je beide
opdrachten met een positief resultaat afsluit, ontvang je het officiële
ICM Arbeids- en Organisatiepsychologie (post-HBO) – diploma.

De opleiding start in september 2019 en maart 2020.

Avondopleiding
Amsterdam – wo

Den Haag – wo

Woastricht – wo

Investering

Arnhem – wo

Eindhoven – wo

Rotterdam – wo

De investering bedraagt € 2.795 en bestaat uit:

Breda – wo

Enschede – wo

Utrecht – wo

Den Bosch – wo

Groningen – wo

Zwolle – wo

• Leskosten: € 2.370 (of 3 termijnen € 957)
• Materiaal: € 175
• ICM-praktijkopdrachten: € 250

Dagopleiding

De totale investering is excl. het luncharrangement, de kosten hiervoor zijn € 37,50 per

Amsterdam – vr – za 1) Den Haag – vr – za 1)

Maastricht – vr – za 1)

Arnhem – vr – za 1)

Eindhoven – vr – za 1)

Rotterdam – vr – za 1)

Breda – vr – za

Enschede – vr – za

Utrecht – vr – za

1)

Den Bosch – vr – za 1)
1) Je kunt zelf een dag kiezen.

1)

Groningen – vr – za 1)

dag. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer informatie
www.icm.nl/btw.

1)

Zwolle – vr – za 1)

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/aop
Deze opleiding biedt ICM ook In Company (www.icm.nl/maatwerk)
aan en als E-Learning.
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