
Mastermagazine voor

Dit is je persoonlijke informatiemagazine over de masteropleidingen 
aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Alle URL’s in dit master-
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De Rijksuniversiteit Groningen verzorgt kwalitatief 
hoogstaand onderwijs en onderzoek, is internationaal 
georiënteerd, honoreert verschillen in ambities en 
talenten, werkt actief samen met het bedrijfsleven, 
overheden en burgers en behoort tot de top van de 
Europese universiteiten. Gevestigd in de energieke 
stad Groningen, waar de afstanden gering zijn en de 
mogelijkheden groot. Een stad waar een ieder graag 
woont, werkt en studeert.

Vierhonderd jaar onderwijs en onderzoek
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verzorgt al vier eeuwen 
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op hoog niveau. Gesticht in 
1614 is de RUG een van de oudste universiteiten in Europa. De RUG is 
een universiteit met een moderne, studentgerichte visie op onderwijs. 
Er is intensief contact tussen betrokken en bevlogen docenten en 
actieve en initiatiefrijke studenten. Studenten krijgen veel vrijheid om 
hun eigen studieprogramma samen te stellen. De inrichting van het 
onderwijs, met flexibele bachelors, majors en minors draagt hier aan 
bij. Negen faculteiten bestrijken vrijwel alle wetenschapsgebieden.  
En in negen Graduate Schools werken wetenschappers, promovendi 
en masterstudenten samen aan de grenzen van het weten. 

Rijksuniversiteit Groningen: 
werken aan de grenzen van het weten 

Toonaangevende research-universiteit
Speerpunten van het Groningse onderzoek zijn Healthy Ageing, Energy 
en Sustainable Society. Groningse onderzoekers en onderzoeks-
groepen behoren tot de absolute wereldtop, ondermeer op gebieden 
als materiaalkunde, sterrenkunde en verouderingsbiologie. De RUG 
spant zich in om deze positie te versterken, zeker niet in de laatste 
plaats door eigen talent te herkennen en vast te houden. Jonge veelbe-
lovende wetenschappers komen in aanmerking voor een tenure track-
aanstelling: deze geeft uitzicht op een complete academische  
carrière tot hoogleraar. Rosalind Franklin Fellowships zijn tenure 
tracks speciaal voor vrouwelijke onderzoekers. Verder zoekt de  
universiteit op allerlei manieren naar praktische toepassingen van 
haar wetenschappelijk onderzoek. Zo worden jonge kennisintensieve 
bedrijven geholpen een succesvolle start te maken. Ook is de RUG 
partner in diverse samenwerkingsverbanden met bedrijven, publieke 
organisaties en de overheid. 



Ruim baan voor talent
Het beste uit jezelf halen, dat is wat de RUG van haar studenten  
vraagt. Tegelijkertijd zorgt de universiteit voor een onderwijsomgeving 
waarin dat mogelijk is. Ambitieuze studenten schrijven zich in voor 
verzwaarde Honoursprogramma’s, zowel in de bachelorfase als in  
de masterfase. Wie serieuze sportieve aspiraties heeft, krijgt volop 
gelegenheid topsport te combineren met een universitaire studie.  
Dat de RUG haar studenten serieus neemt, blijkt ook uit hun  
participatie in het bestuur. De RUG is een academic community: 
personeel en studenten praten mee en beslissen mee. En voelen zich 
daardoor betrokken bij hun universiteit. 

Uitstekende faciliteiten
De RUG biedt een stimulerende studeer- en werkomgeving. De 
universitaire gebouwen liggen verspreid over de stad: op sfeervolle 
historische locaties in de binnenstad, dicht bij de patiëntenzorg in 
het Universitair Medisch Centrum Groningen en in architectonisch 
spraakmakende nieuwbouw op de Zernikecampus. Studenten en 
medewerkers beschikken over geavanceerde apparatuur en de 
modernste ict-voorzieningen. De afstanden in Groningen zijn klein, 
men weet elkaar gemakkelijk te vinden. Dat is belangrijk, want op het 
snijvlak van wetenschapsgebieden vinden vaak ontdekkingen plaats. 

Over grenzen
Of het nu gaat om een carrière in het onderzoek en onderwijs, het 
bedrijfsleven of de diplomatie, internationale ervaring is 
tegenwoordig een must. Daarom stimuleert de universiteit haar
studenten en onderzoekers buiten de grenzen van de eigen studie 
en het eigen land ervaring op te doen.  Het vinden van een goede 
onderzoeks- of studieplek wordt vergemakkelijkt door de uitgebreide 
netwerken en samenwerkingsverbanden die de universiteit heeft. 
Omgekeerd komen ook steeds meer buitenlandse studenten en 
onderzoekers naar Groningen.

FACTS & FIGURES

Algemeen
› gesticht in 1614
› 30.000 studenten
› 5238 fte personeel
› 10 faculteiten
› 45 bacheloropleidingen, 146 masteropleidingen 
› 614 miljoen euro jaaromzet

Onderzoek
› 1500 PhD-studenten 
› 400+ promoties per jaar
› 2883 fte wetenschappelijke staf
› 145 miljoen euro contractonderzoek
› 479 fte hoogleraren
› 5000 wetenschappelijke publicaties
› 14 researchmasteropleidingen
› 9 graduate schools

Internationaal
› 4151 bachelor- en masterstudenten
› 900 gaststudenten
› 800 PhD-studenten
› 18,2% wetenschappelijk personeel
› 115 verschillende nationaliteiten
› 21 Engelstalige bachelorprogramma’s
› 93 Engelstalige masterprogramma’s
› 14 Double Degree/Joint programmes
› 8 prestigieuze Erasmus Mundi

Het onderwijsaanbod speelt in op deze ontwikkelingen, met nu al 
93 Engelstalige master- en 21 Engelstalige bacheloropleidingen. Zo 
worden de universiteit en daarmee ook de stad Groningen steeds 
internationaler. 

Groningen: City of Talent
De stad Groningen heeft de jongste bevolking van Nederland: 25% 
van de ruim 200.000 inwoners studeert in het hoger onderwijs,
aan de RUG of aan de Hanzehogeschool. Groningen is dan 
ook een City of Talent: een kennisknooppunt dat fungeert als broeikas 
waarin jong talent kan rijpen en bloeien. Omgekeerd bepalen stad en 
omgeving het karakter van de Groningse universiteit. Groningen is een 
sfeervolle, historische stad van bijna 1000 jaar. Oude panden en 
moderne architectuur wisselen elkaar af. Maar ook de omgeving heeft 
veel te bieden: rust, natuur en ruimte. Waarden waarin de 
medewerkers en studenten van de RUG zich herkennen zijn 
nuchterheid, eerlijkheid, vrijheid en een open blik naar de wereld.

Strategische partners
›  Europa: Uppsala University (Zweden); Universiteit   
 Gent (België); Georg-August Universität Göttingen (Duitsland)
›  Azië: Universitas Gadjah Mada, University of Indonesia,  
 Bandung Institute of Technology (Indonesië); University of  
 Beijing, Tsinghua University, Fudan University (China);  
 Osaka University (Japan)
›  Amerika: University of California Los Angeles, University of  
 Pennsylvania (VS), National Autonomous University (Mexico);  
 University of São Paulo (Brazilië)

Toponderzoekers
› Ben Feringa, hoogleraar scheikunde, Spinozapremie 2004
› Petra Rudolf, hoogleraar fysica, Descartesprijs 2008
› Theunis Piersma, hoogleraar trekvogelecologie, Spinozapremie 2014
› Serge Daan, hoogleraar gedragsbiologie, Japanse Eminent  
 Scientist Award 2008

Bekende alumni
› Aletta Jacobs, eerste vrouwelijke student in Nederland
› Wim Duisenberg, eerste president Europese Centrale Bank
› Wubbo Ockels, eerste Nederlandse astronaut
› Prins Maurits van Oranje-Nassau van Vollenhove
› Prins Bernard van Oranje-Nassau van Vollenhove
› Wim Pijbes, directeur Rijksmuseum
› Farah Karimi, algemeen directeur Oxfam Novib
› Peter Rehwinkel, oud-burgemeester van Groningen
› Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank



Masteropleidingen zijn bedoeld om je te specialiseren 
in een bepaalde richting en je voor te bereiden 
op een loopbaan, in de beroepspraktijk of in het 
wetenschappelijk onderzoek. De Rijksuniversiteit 
Groningen kent verschillende typen masters.

Algemene masteropleidingen
De meeste masteropleidingen zijn algemeen van aard en duren één, 
anderhalf of twee jaar (60, 90, 120 ECTS, studiepunten). Na het  
succesvol voltooien van een masteropleiding krijg je, afhankelijk van 
de gevolgde opleiding, de titel Master of Arts (MA), Master of Science 
(MSc) of Master of Laws (LLM).
www.rug.nl/masteropleidingen
 
Research masters en top masters binnen Graduate Schools
Ben je geïnteresseerd in onderzoek, dan kun proberen of je wordt 
toegelaten tot een research master (RM) of top master (TM). Deze 
masters duren twee jaar, zijn bedoeld voor excellente studenten en 
kennen een toelatingstraject. Research masters en top masters zijn 
onderdeel van de Graduate Schools van de RUG. 
www.rug.nl/corporate/onderzoek/graduateschools/index

Double Degree/Joint programmes
Ben je op zoek naar internationale academische scholing? De RUG 
biedt vijftien Double Degree / Joint programmes (DD) 
Dit zijn masters van één of twee jaar, opgezet in samenwerking 
met toonaangevende buitenlandse universiteiten, waarbij je zowel aan 
de RUG als in het buitenland studeert. Zo maak je kennis met andere 
onderwijssystemen en culturen en ontvang je na afloop een extra 
certificaat of een tweede diploma van de buitenlandse partner-
universiteit. Acht van deze internationale masteropleidingen bezitten 
de prestigieuze Erasmus Mundus status. Het Erasmus Mundus  
programma (EM) is een samenwerkings- en mobiliteitsprogramma 
van de Europese Unie op het gebied van onderwijs en onderzoek. 
www.rug.nl/doubledegree

Masteropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen 



Toelating
Iedere bacheloropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen kent 
minimaal één masteropleiding waartoe je met een bachelordiploma 
van deze universiteit rechtstreeks toegang hebt. Wil je een 
masteropleiding volgen die niet rechtstreeks aansluit bij de gevolgde 
bacheloropleiding, dan moet je toelating aanvragen. Dat geldt ook 
als je van een andere universiteit komt of een hbo-opleiding hebt 
afgerond. De toelatingscommissie van de faculteit waar de master-
opleiding onder valt, beoordeelt deze aanvraag. Ben je van plan een 
masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen te gaan volgen, 
informeer dan tijdig naar de toelatingsmogelijkheden. Neem daarvoor 
contact op met de studieadviseur van de betreffende opleiding. 
Die weet of toelating mogelijk is en wat je moet doen om toegelaten 
te worden. Informatie over de toelatingseisen voor de verschillende 
masters en de adressen van de studieadviseurs vind je op de website 
van de faculteit. 

Let op: het is niet mogelijk alvast met een masteropleiding te 
beginnen terwijl je je bacheloropleiding nog moet afronden!  
Alleen met een afgeronde bacheloropleiding ben je toelaatbaar. 

Inschrijving
Wanneer je toelaatbaar bent voor de gewenste masteropleiding, 
ontvang je van de faculteit een toelatingsbewijs en dan kun je je 
inschrijven. Inschrijven voor een master doe je via Studielink.
www.rug.studielink.nl

Meer informatie
Meer informatie over toelating, aanmelding en inschrijving vind je op 
de vraag- en antwoordsite van de Rijksuniversiteit Groningen.
www.rug.nl/hoezithet

Toelating en inschrijving



Veel masteropleidingen bieden aan afgestudeerden van 
(verwante) hbo-opleidingen de mogelijkheid om in te 
stromen. Je moet dan voor je de master kunt gaan doen 
een zogenaamd schakelprogramma voltooien. 

Schakelprogramma’s na het hbo
Bij sommige opleidingen kun je via een schakelprogramma, dat  
tussen de een en twee jaar duurt, een toegangscertificaat (voor één  
masteropleiding) of een wo-bachelordiploma (voor meerdere  
masteropleidingen) halen. Voor overstappen die vaak gemaakt 
worden, bestaan er standaard schakelprogramma’s. Wil je een  
combinatie maken die wat minder gebruikelijk is, dan betekent dat 
niet dat er geen mogelijkheden zijn, maar is een schakelprogramma 
vaak maatwerk. De twee opleidingen moeten overigens wel enigszins 
in elkaars verlengde liggen. Je kunt niet van bijvoorbeeld de PABO 
instromen in een master archeologie. Neem contact op met de 
studieadviseur van de masteropleiding om te kijken wat de  
mogelijkheden zijn.
www.rug.nl/verkortemaster

Schakelen van hbo naar wo

 

 
 

 

 

  



Collegegeld
Het collegegeld voor het studiejaar 2014–2015 bedraagt 1906 euro,
wanneer je voldoet aan de volgende twee voorwaarden:
1. Je hebt nog niet eerder een bachelorgraad in het hbo of wo
  (als je je inschrijft voor een bacheloropleiding) of een mastergraad
  in het hbo of wo (als je je inschrijft voor een masteropleiding)
  behaald;
2. Je voldoet aan de nationaliteitsvereiste.
Voldoe je niet aan deze twee voorwaarden dan betaal je het veel 
hogere instellingscollegegeld, dat per opleiding kan verschillen. 
Let op: instellingscollegegeld mag niet in termijnen worden betaald! 
Zie voor tarieven, overgangsbepalingen en uitzonderingsgevallen
onderstaande website.
www.rug.nl/studenten/inuitschrijving/collegegeld

Studiefinanciering
Iedereen die gaat studeren heeft eenmalig recht op een basisbeurs 
voor de cursusduur van de opleiding. Onder cursusduur wordt 
doorgaans drie jaar bachelorfase en een jaar masterfase verstaan. 
Studenten die geen studievertraging hebben opgelopen, hebben dus 
nog gewoon recht op een basisbeurs tijdens de masteropleiding. 
Studenten die een tweejarige masteropleiding volgen, krijgen een 
extra jaar basisbeurs, omdat hun cursusduur een jaar langer is. 
Studenten die vanuit het hbo instromen en hun basisbeurs daar al 
hebben verbruikt, hebben tijdens het schakelprogramma en de 
eenjarige masteropleiding alleen nog recht op een rentedragende 
lening. Nota bene: het kabinet is van plan de basisbeurs in de  
masterfase af te schaffen. Als dat doorgaat heb je in de master-
fase alleen nog recht op een aanvullende beurs (afhankelijk van het 
inkomen van je ouders) en een rentedragende lening. Kijk voor meer 
informatie over studiefinanciering op de website van DUO. 
www.duo.nl

Collegegeld en studiefinanciering



Klinische Neuropsychologie

KENMERKEN
› Instroommoment: sept/feb
› Duur: 12 maanden
› Collegegeld EU/non-EU: ca.
€2.006/€14.200 

 

BELANGRIJKE VAKKEN
Kies minimaal 3 van de 6 KNP
vakken (bv Neuropsychological
Assessment, Advanced Clinical
Neuropsychology,
Neuropsychologische Revalidatie)
+ 2 keuzevakken en 1 methodenvak
tot een totaal van 30 EC
+ een 30 EC masterthese, of 19 EC
klinische stage + 11 EC masterthese. 

 

ALGEMENE INFORMATIE

Klinische neuropsychologie richt zich op de invloed van hersendysfunctioneren op
cognitie, emotie en gedrag. Het gaat hier om stoornissen in hersenfuncties als gevolg van
aangeboren of verworven neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen bij
kinderen, volwassenen en ouderen. Voorbeelden zijn een  beroerte, hersentumoren,
autisme, ADHD, schizofrenie, traumatisch hersenletsel, ziekte van Alzheimer, ziekte van
Parkinson en bipolaire stoornis. 

Neuropsychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dergelijke
stoornissen in de klinische praktijk, maar ook met wetenschappelijk onderzoek bij
patiënten.  Klinische neuropsychologie is het vakgebied waarin klinisch werk en
patientgebonden onderzoek nauw met elkaar verbonden zijn. Een neuropsycholoog wordt
beschouwd als een scientist-practitioner, iemand die beschikt over relevante theoretische
kennis en inzichten, methodologische en statistische vaardigheden alsmede klinische
ervaring. Deze master leidt u breed en gedegen op, zodat u een goede start in de klinische
neuropsychologie kunt maken.

Carrieremogelijkheden
› neuropsycholoog in de praktijk (diagnostiek en behandeling bij patiënten in ziekenhuizen,
verpleeghuizen, revalidatiecentra, GGZ, forensische klinieken, epilepsiecentra etc.)
› onderzoeker in de klinische neuropsychologie en neuropsychologische revalidatie
› management en beleidsfuncties gezondheidszorg, onderwijs, intermediair tussen
onderzoek en praktijk

Meer informatie
Programma website
http://www.rug.nl/masters/clinical-
neuropsychology
Toelating
www.rug.nl/psy/master_nl_toelating
Vragen?
Toelating: bss.msc.admission@rug.nl
Studieadviseur: studieadvies.psy@rug.nl

STERKE PUNTEN
› Brede opleiding gegeven door
experts in kliniek en onderzoek
› Aandacht voor
neuropsychologische behandeling
› Goede aansluiting GZ-opleiding
› Goede basis voor PhD traject

Aanmelding studenten extern
› Toelatingsverzoek via
toelatingscommissie
› Starten in september/februari:
indienen voor respectievelijk 1 mei/
15 november
› Start pre-masters: alleen per 1
september; aanmelden voor 1 mei
› Na toelating opleiding aanmelden
via www.rug.studielink.nl

Toelatingseisen
Kijk op onze website voor meer
informatie.
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Klinische Psychologie

KENMERKEN
› Instroommoment: 1 sept/1 feb
› Duur: 12 maanden
› Collegegeld EU/non-EU: ca.
€2,006/€14,200

 

BELANGRIJKE VAKKEN
› Diagnostiek en interventie voor de
klinische psychologie
› Cognitive models of
Psychopathology
› Evidence based interventions

 

ALGEMENE INFORMATIE

Waarom blijven sommige mensen te veel alcohol drinken terwijl ze eigenlijk willen
stoppen? Hoe kan het dat sommige mensen stemmen horen die er niet zijn? Wat heeft
seks met walging te maken? Hoe kun je iemand met een depressie het beste helpen en
waarom?

In het onderwijsprogramma Klinische Psychologie leer je over drie belangrijke
onderwerpen: het beter begrijpen van psychopathologie (theorie), vaststellen wat er aan de
hand is (diagnostiek) en het teweegbrengen van verandering (interventie). In het
programma wordt een evidence-based benadering gehanteerd. Dat wil zeggen dat het
onderwijs over deze drie onderwerpen uitgaat van bevindingen uit (experimenteel)
empirisch onderzoek. Dat onderzoek richt zich op een grote verscheidenheid aan
onderwerpen, zoals: cognitieve vertekening, sociale cognitie bij psychotische
stoornissen, diagnostiek en behandeling van angst- en dwang stoornissen, trauma,
geheugen en dissociatie, eetstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten.

Onderzoeks- en praktijkstages kunnen zowel binnen de onderzoeksgroep Experimental
Psychotherapy and Psychopathology als extern bij diverse instellingen op het gebied
van de gezondheidszorg worden uitgevoerd.

Carrieremogelijkheden
Na de Master Klinische Psychologie kun je in de praktijk werken, met een vervolgopleiding
(d.w.z. Gezondheidspsycholoog (2 jaar)) en daarna evt. als Klinisch Psycholoog (3 jaar) of
zonder een vervolgopleiding (bijv. eerstelijns Psychologisch hulpverlener, beleids-
medewerker, consultant, trainer. Ook kun je het onderzoek in, door bijv. te promoveren tot
onderzoeker of als onderzoeksmedewerker binnen instellingen, overheidorganisaties, etc.

Meer informatie
Programma website
http://www.rug.nl/masters/clinical-
psychology
Toelating
www.rug.nl/psy/master_nl_toelating
Vragen?
Toelating: bss.msc.admission@rug.nl
Studieadviseur: studieadvies.psy@rug.nl

STERKE PUNTEN
› Aandacht voor theorie, diagnostiek
en behandeling
› Nadruk op bevindingen
van (experimenteel)
klinisch-empirisch onderzoek
› Klinische stage als onderdeel van
de masterthese (optioneel)

Aanmelding studenten extern
› Toelatingsverzoek via
toelatingscommissie
› Starten in september/februari:
indienen voor respectievelijk 1 mei/
15 november
› Start pre-masters: alleen per 1
september; aanmelden voor 1 mei
› Na toelating opleiding aanmelden
via www.rug.studielink.nl.

Toelatingseisen
Kijk op onze website voor
meer informatie.
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MSc Orthopedagogiek

KENMERKEN
› Instroommoment: 1 sept/1 feb
› Duur: 12 maanden
› Voertaal: Nederlands
› Opleidingscroho: 66607

 

DIFFERENTIATIES
› Jeugdzorg
› Leer- en onderwijsproblemen
› Opvoeden van personen met
Beperkingen

 

ALGEMENE INFORMATIE

Orthopedagogiek houdt zich bezig met ernstige problemen in een opvoedings- of
onderwijssituatie. De afstemming tussen de mogelijkheden van het kind en het aanbod
van de omgeving staat hierbij centraal.

De problemen kunnen zich voordoen in het gezin, op school of in de directe omgeving,
maar ook in situaties waarin hulpverleners of behandelaars de rol van de opvoeders
(deels) hebben overgenomen. Zoals bij elke wetenschappelijke opleiding staat het gebruik
en de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis in de praktijk centraal. Het gaat hierbij
niet alleen om het verklaren van de opvoedingsproblemen, maar uiteindelijk ook om het
ontwerpen van interventiestrategiëen om problemen te verminderen of te voorkomen.

Tijdens de masteropleiding Orthopedagogiek krijg je een brede basiskennis mee met de
mogelijkheid om je te verdiepen in één van de specialisaties. Je kunt kiezen uit Jeugdzorg,
Leer- en Onderwijsproblemen en Opvoeden van Personen met Beperkingen. Door de
brede algemene basis is de opgedane kennis in een bepaalde differentiatie ook vaak
bruikbaar in een ander gebied. 

Carrieremogelijkheden
› Opvoedkundig medewerker in jeugdzorginstellingen of justitiële inrichtingen
› Behandelcoördinator in instellingen voor jeugdzorg
› Orthopedagoog in het speciale onderwijs, bij schoolbegeleidingsdiensten of
pedagogische centra
› Orthopedagoog in de gehandicaptenzorg (revalidatiecentra of thuishulporganisaties)
› Beleidsmedewerker/adviseur in de jeugdhulpverlening

Meer informatie
› www.rug.nl/pedok
/masters/orthopedagogiek
› toelatingscommissie.pedok@rug.nl
voor toelating tot de master
› www.spo-groningen.nl voor het
schakelprogramma

STERKE PUNTEN
› Brede master, dus breed inzetbaar
in het werkveld
› Mogelijkheid tot specialisatie tijdens
de masterstage en het schrijven van
de masterthese
› Mogelijkheden om praktijkervaring
op te doen in het ambulatorium
› Uitgebreide praktijkstage die een
brug slaat tussen theorie en praktijk
› Iedere masterstudent is verzekerd
van een stageplaats

Aanmelding
Wanneer je bent toegelaten tot de
opleiding meld je je online aan via 
www.rug.studielink.nl

Meer informatie over aanmelding:
www.rug.nl/hoezithet

Toelatingseisen
› Bachelordiploma pedagogische
wetenschappen
› Verwant hbo-diploma plus
schakelprogramma
› Toelatingsverzoek bij niet-verwant
hbo-diploma of andere
bacheloropleiding
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MSc Psychologie

KERNGEGEVENS
› Instroommoment: 1 sept/1 feb
› Duur: 12 maanden
› Voertaal: Nederlands
› Deeltijd mogelijk: nee
› Opleidingscode: 60260

 

Voorbeelden van vakken
› Coaching
› Evidence-based interventies
› Neuropsychologische diagnostiek

 

ALGEMENE INFORMATIE

Wat is de relatie tussen hersenen en menselijk gedrag? Waarom presteren sommige
mensen beter dan anderen? Hoe kmot het dat je dzee rgeel geod kan lzeen? Welke
therapie werkt het beste en waarom? Hoe beweeg je mensen tot gezond gedrag? Dit soort
vragen komen in de masteropleiding aan de orde.

De masteropleiding psychologie bereidt je voor op de beroepsuitoefening als psycholoog of
onderzoeker. Er zijn verschillende masterroutes:
› Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP) (Nl en Eng)
› Klinische Psychologie (K) (Nl en Eng)
› Klinische Neuropsychologie (KN) (Nl en Eng)
› Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP) (Nl en Eng)
› Ontwikkelingspsychologie (O) (Nl en Eng)
› Sociale Psychologie en haar Toepassingen (SPT) (Nl en Eng)
› Traffic Psychology and Sustained Mobility (Eng)
› Clinical Forensic Psychology and Victimology (Eng)
› Psychology and the environment (Eng)
› Talent Development and Creativity (Eng)
› Reflecting on Psychology (Eng)

Kijk op de site van de desbetreffende route voor meer inhoudelijke informatie.

Meer informatie
Algemeen
www.rug.nl/gmw/psychology/education/
master/
www.rug.nl/hoezithet
Toelating
www.rug.nl/psy/master_nl_toelating
Studieadvies en overige vragen
www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord
studieadvies.psy@rug.nl
Sociale media
facebook.com/Psychologyuniversityofgr
oningen

STERKE PUNTEN
› Groot aanbod in richtingen
› Veel keuzemogelijkheden
› Nadruk op empirische
onderbouwing
› Mogelijkheid tot volgen van vakken
bij andere masteropleidingen
› Steeds meer stagemogelijkheden

 

Aanmelding voor externe
studenten
› Toelatingsverzoek via
toelatingscommissie
› Starten in september/februari:
indienen voor respectievelijk 1 mei/
15 november
› Start pre-masters: alleen per 
1 september; aanmelden voor 1 mei
› Na toelating tot opleiding
aanmelden via 
www.rug.studielink.nl

Toelating
Kijk op de site van de desbetreffende
masterroute: 
www.rug.nl/gmw/psychology/educ
ation/master/
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Ontwikkelingspsychologie

KENMERKEN
› Instroommoment: 1 sept/1 feb
› Duur: 12 maanden
› Collegegeld EU/non-EU: ca.
€.,006/€14.200 

 

BELANGRIJKE VAKKEN
› Complexity, Dynamics and
  Development
› Diagnostiek en Interventie in de
  Ontwikkelingspsychologie
› Ontwikkelingspsychopathologie

 

ALGEMENE INFORMATIE

Ben jij geïnteresseerd in de vraag hoe kinderen zich ontwikkelen en waar dat fout kan
gaan? Of in het begeleiden van ouders, leerkrachten en kinderen, zodat kinderen de beste
ontwikkelingskansen krijgen? Het programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op
deze vragen, vanuit een visie op ontwikkeling als een complex dynamisch proces. 

Het MSc. programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op de studie van de
ontwikkelingsprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop. Twee
specifieke gebieden waarin je je kunt verdiepen zijn: diagnostiek en interventie in de
jeugdhulpverlening en/of het onderwijs. De eerste specialisatie richt zich op het
achterhalen van (psychologische) problemen die spelen bij kinderen. Daarnaast leer je
wanneer en hoe je het beste kunt ingrijpen om de ontwikkeling van het kind positief bij te
sturen. Ontwikkelingspsychologie richt zich ook op de schoolloopbaan van kinderen. Het
doel is om leerkrachten, ouders en leerlingen te coachen en ondersteunen om de
cognitieve en sociale ontwikkeling van ieder kind te stimuleren. 

Carrieremogelijkheden
› Onderwijs
› Jeugdhulpverlening
› Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
› Goede basis voor doorstroom naar opleiding tot gz-psycholoog

 

Meer informatie
Programma website: 
www.rug.nl/masters/
ontwikkelingspsychologie
Toelating
www.rug.nl/psy/master_nl_toelating
Vragen?
Toelating: bss.msc.admission@rug.nl
Studieadvies: studieadvies.psy@rug.nl

STERKE PUNTEN
› Aandacht voor individuele
ontwikkelingstrajecten
› Aandacht voor normale en
  a-typische ontwikkeling op diverse
gebieden (sociaal, emotioneel,
cognitie, perceptie-actie,
taalverwerving, identiteit)
› Praktijkgericht ( een praktijkstage
behoort tot de mogelijkheden) èn
onderzoekgericht 

Aanmelding
› Toelatingsverzoek via
toelatingscommissie
› Starten in september/februari:
indienen voor respectievelijk 1 mei/15
november
› Start pre-masters: alleen per 1
september; aanmelden voor 1 mei
› Na toelating tot opleiding
aanmelden via www.rug.studielink.nl 

 

Toelatingseisen
Kijk op onze website voor
gedetailleerde informatie. 
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Over masteropleidingen aan de RUG
www.rug.nl/masteropleidingen

Over stad, universiteit en voorlichtingsevenementen
Rijksuniversiteit Groningen
Afdeling Communicatie
studiekiezers@rug.nl
tel. 050-3639011
www.rug.nl/studiekiezers

Over studiekosten, toelating, aanmelding en inschrijving
Rijksuniversiteit Groningen
University Student Desk
tel. 050-3638004
www.rug.nl/hoezithet

Master your talent
Twee keer per jaar organiseren de faculteiten van de RUG een 
voorlichtingsmiddag/avond over al hun masteropleidingen onder  
de titel Master your talent.  Kijk voor data op de website:
www.rug.nl/masteryourtalent

Sociale media
Facebook  www.facebook.com/studiekiezersRUG
Twitter  www.twitter.com/univgroningen  
Youtube  www.youtube.com/universitygroningen

  

 

Meer informatie?




