
Van studie naar arbeidsmarkt

Psychologie 
DE ROUTE NAAR JE BAAN 
Je bouwt tijdens je studie naast vakspecifieke 
kennis ook veel vaardigheden op die je kunt 
gebruiken als je eenmaal aan het werkt bent. 
We bieden presentaties en lezingen van 
gastsprekers uit het werkveld aan, je doet 
ervaring op door o.a. stages, (onderzoeks)
projecten en praktische opdrachten. 
Tijdens het tweedejaars vak Perspectief op 
Carriereplanning oriënteer je je een jaar lang 
op het werkveld van psychologen en hoe je je 
daar het beste op kan voorbereiden.

FUNCTIES VAN 
AFGESTUDEERDEN  
VOORBEELDEN:
GEZONDHEIDSZORG
(GZ) Psycholoog
Praktijk Ondersteunend Hulpverlener – GGZ 
Ambulant begeleider
Behandelcoördinator 
Schoolpsycholoog
Dyslexiebehandelaar 
Gezinscoördinator 
Psychotherapeut 
Jongerencoach

ONDERZOEK 
PhD kandidaat
Onderzoeker 
Data analist
Gedragswetenschapper
Marktonderzoeker 

ONDERWIJS 
Docent
Tutor/mentor
Opleidingscoördinator

HRM 
Assessment psycholoog 
HR Recruiter
Coach/Trainer
Preventie- en reïntegratiebegeleider
Vitaliteitscoach

CONSULTANCY 
Business Intelligence Consultant 
WMO adviseur
Organisatieadviseur

SALES/MARKETING 
Marketing specialist
Sales agent
Campagnemanager 
Online Marketeer

BELEID/BESTUUR/MANAGEMENT 
Beleidsmedewerker 
Rijkstrainee

INFORMATIETECHNOLOGIE 
User Experience Specialist
Interaction Designer
Business Engineer

Ga naar de website van de LU Career Zone voor  
meer functies en werkgevers van alumni van  
Psychologie.

Bij ons leer je de wereld kennen



CAREER SERVICE
De Career Service (3e verdieping, kamer 3C04) helpt 
je met al je vragen over wat je kunt doen om straks 
de baan te vinden die je ambieert en die bij je past. 
ZZ Loopbaanadvies (Wat is er mogelijk?  

Wat past bij mij? Hoe kom ik daar?)
ZZ Studiekeuze/masterkeuze-advies  

(Hulp bij keuzes tijdens je studie)
ZZ Studiekeuzeplein:   leiden.studiekeuzeplein.nl 
ZZ Workshops & Events (Wat zijn de baan-

mogelijkheden en hoe leer ik solliciteren?)
ZZ Carrièretests
ZZ Stages en vacatures
ZZ CV-, sollicitatiebrief- en LinkedIn-check

 universiteitleiden.nl/careerservicefsw  
 

LEIDEN UNIVERSITY  
CAREER ZONE
Online career portal voor een goede voorbereiding 
op de arbeidsmarkt. O.a.:
ZZ Ken jezelf (tests, zelfanalyse)
ZZ Verken de arbeidsmarkt (functies en branches)
ZZ Ontwikkel je vaardigheden  

(solliciteren, work & life skills)
ZZ Vind vacatures (Job Portal)       
ZZ Career Route Planner

 careerzone.universiteitleiden.nl

MENTORNETWERK 
UNIVERSITEIT LEIDEN
Het Mentornetwerk is een online portal waarmee je 
in contact kunt komen met afgestudeerden van de 
Universiteit Leiden. Deze oud-studenten helpen je 
graag met het beantwoorden van jouw vragen over 
het werkveld van je studie.
 universiteitleiden.nl/mentornetwerk

STUDIEVERENIGING
De Psychologie studievereniging Labyrint 
organiseert regelmatig activiteiten over het werkveld 
van Psychologie. Bijvoorbeeld carrièredagen, borrels, 
lezingen en excursies naar bedrijven.
 labyrintleiden.nl

Bij ons leer je de wereld kennen

BOUW JE CV OP! 
JE KUNT DENKEN AAN: 

BACHELOR JAAR 1:
ZZ Word lid van een studie-/studentenvereniging 
ZZ Volg een honours programma
ZZ Bijbaan / vrijwilligerswerk

BACHELOR JAAR 2:
ZZ Kies bewust keuzevakken 
ZZ Ontwikkel je work & life skills 
ZZ Word bestuurlijk actief
ZZ Bijbaan / vrijwilligerswerk 
ZZ Oriëntatie op een stage (extra curriculair)
ZZ Oriëntatie op studieonderdeel in het buitenland
ZZ Leer solliciteren

BACHELOR JAAR 3:
ZZ Weet wat je te bieden hebt: persoonlijk profiel
ZZ Kies je master
ZZ Bezoek banenmarkten en congressen
ZZ Begin met netwerken
ZZ Bedrijfsbezoeken
ZZ Ontwikkel je work & life skills
ZZ Bijbaan / vrijwilligerswerk 
ZZ Loop een stage (extra curriculair)
ZZ Volg een studieonderdeel  in het buitenland 
ZZ Start je eigen bedrijf
ZZ Leer solliciteren

MASTER:
ZZ Weet wat je te bieden hebt: persoonlijk profiel
ZZ Leiden Leadership programma
ZZ Bezoek banenmarkten en congressen
ZZ Ga actief netwerken
ZZ Bedrijfsbezoeken
ZZ Ontwikkel je work & life skills 
ZZ Bijbaan / vrijwilligerswerk
ZZ Loop een stage 
ZZ Start je eigen bedrijf
ZZ Leer solliciteren 


