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Voorwoord 
 

Beste lezer, 

 
Voor u vindt u een mastergids voor alle psychologie masteropleidingen in Nederland. Het doel van 
deze mastergids is om een overzicht te geven aan Psychologie studenten die een master moeten 
kiezen in het aankomende jaar. Vanuit Stichting Studieverenigingen Psychologie Nederland (SSPN) 
hebben we samen met alle studieverenigingen van Psychologie geprobeerd om een zo duidelijk 
mogelijk overzicht te maken.  

 
De gids is als volgt opgebouwd; per universiteit is een korte introductie gegeven over de universiteit 
in het algemeen. Daarna wordt per masterprogramma besproken wat de master inhoudt, wat de 
toelatingseisen zijn en wat de carrière perspectieven zijn.  

 
Bij een aantal universiteiten zijn er of worden er op het moment van schrijven wijzigingen in het 
aanbod  van de masters gedaan. We willen u dan ook aanraden om goed op de websites van de 
desbetreffende universiteiten te zoeken naar de meest recente informatie. Hopelijk draagt het 
overzicht van het diverse aanbod aan masters bij tot het maken van een masterkeuze.  
 
Als laatste zou ik nog van de gelegenheid gebruik willen maken om de andere leden van SSPN 2015-
2016 te bedanken voor hun inzet en prettige samenwerking in het afgelopen jaar. 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Namens SSPN 2015-2016,  

 

 

Nynke Kok 

VIP, studievereniging Psychologie Groningen 
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Introductie Erasmus Universiteit Rotterdam 
Kies je voor de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), dan kies je voor een internationaal 
georiënteerde topuniversiteit met een stevige verankering in de stad Rotterdam en de regio. De EUR 
kenmerkt zich door een moderne kijk op de wetenschap en de maatschappij. De internationale 
oriëntatie uit zich in het grote aantal uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten en 
de jaarlijkse toestroom van buitenlandse studenten naar de EUR. 
Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeren ongeveer 25.000 studenten. De universiteit biedt 
21 bacheloropleidingen en zo’n 70 masterprogramma’s. Het onderwijs vindt plaats op campus 
Woudestein in de groene en sfeervolle wijk Kralingen. De campus ligt nog geen tien minuten fietsen 
van het stadscentrum.  
De Masteropleiding Psychologie is door zowel de visitatiecommissie als door studenten verkozen tot 
de beste opleiding van Nederland. Als je aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie 
gestudeerd hebt, heb je een streepje voor door je goede theoretische basis en hun uitstekende 
onderzoeks- en praktijkvaardigheden. 
 
 

Master Klinische Psychologie 
Korte beschrijving 
Deze master richt zich op psychopathologie bij volwassenen en daarbij staat de  
wetenschappelijke benadering centraal. Binnen deze master ligt de nadruk op complexe vormen van 
psychopathologie. Binnen een grootstedelijke context zoals de Randstad lopen er veelal veel 
problemen door elkaar: psychopathologie, criminaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving. 
Dit zijn precies de onderwerpen die in deze master aan bod komen. Deze master sluit hierdoor goed 
aan bij de praktijksituatie. Binnen elk onderdeel van deze master wordt stilgestaan bij de 
onderzoeksmethoden die binnen dit vakgebied gebruikt worden om abnormaal gedrag, het ontstaan 
en de behandeling ervan te bestuderen.  
Er wordt aanzet gegeven tot het gebruik van wetenschappelijke inzichten in de dagelijkse klinisch-
psychologische praktijk van diagnostiek en behandeling. Daarnaast wordt in deze master ook veel 
aandacht besteed aan het verwerven van therapeutische vaardigheden die relevant zijn in het 
werkveld van de klinisch psycholoog. Hierbij kan je denken aan behandelingen zoals relatietherapie, 
gedragstherapie en cognitieve therapie. Wanneer je na deze master een functie in het werkveld van 
de geestelijke gezondheidszorg ambieert, dan zal je in het tweede deel van het jaar een praktijkstage 
doen. Tot slot vormt het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van de klinische psychologie een verplicht onderdeel van dit programma. Met deze differentiatie kun 
je voldoen aan de vooropleidingseisen van de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog.  
 
Toelating en aanmelding 
Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ben je direct 
toelaatbaar. Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan een andere Universiteit dan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, zul je eerst toestemming moeten krijgen van de examencommissie.  
Kijk hier voor meer informatie over de toelating: 
http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/ 
 

http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/
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Toekomstperspectief 
Met deze master wordt men bij uitstek opgeleid voor een juniorfunctie binnen het werkveld van de 
geestelijke gezondheidszorg bij volwassenen. Te denken valt aan regionale instituten voor ambulante 
geestelijke gezondheidszorg (RIAGG), praktijken voor eerstelijnspsychologen, psychiatrische 
klinieken, psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ), klinieken voor ter 
beschikking gestelden (TBS), verslavingszorg, gehandicapteninstellingen, alwaar men als psycholoog 
zowel diagnostische als behandelingswerkzaamheden verricht. Met deze master kan men voldoen 
aan de vooropleidingseisen voor de post-academische beroepsopleiding tot GZ-psycholoog. 
Daarnaast zijn er ook andere beroepsmogelijkheden op het gebied van onderzoek (bijvoorbeeld bij 
universiteiten, de overheid of commerciële bureaus), onderwijs (bijvoorbeeld bij universiteiten of 
andere onderwijsinstellingen) en management (bijvoorbeeld zorginstellingen of overheid). 
 
Contactgegevens 
Prof. dr. Ingmar Franken (franken@fsw.eur.nl)  
 
Let op: Deze Master wordt vanaf September 2016 ook in het Engels aangeboden onder de naam 
‘Clinical Psychology’.  
 
 

Master Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie 
Korte beschrijving 
Deze master richt zich op psychopathologie bij kinderen en adolescenten. Daarbij komen stoornissen 
aan bod die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie), 
ontwikkelingsstoornissen (zoals autismespectrumstoornissen) en gedragsstoornissen (bijvoorbeeld 
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit). In deze master wordt kennis verworven over de 
ontwikkeling van cognitieve en emotionele functies bij kinderen en adolescenten. Er wordt 
stilgestaan bij factoren die ervoor zorgen dat normaal gedrag bij kinderen op een bepaald moment in 
de ontwikkeling zodanig ontspoort, dat er sprake is van psychopathologie. Tevens wordt ook in deze 
master aandacht besteed aan diagnostiek en behandeling van deze problematiek, waarbij sterk de 
nadruk ligt op het gebruik van wetenschappelijk inzichten in de dagelijkse klinisch-psychologische 
praktijk. In deze master wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het verwerven van praktische 
vaardigheden die relevant zijn in het werkveld van de klinisch psycholoog, zoals gezinsinterventies, 
en behandeling middels cognitieve en gedragstherapie. Wanneer je na deze master een functie in 
het werkveld van de Geestelijke Gezondheidszorg ambieert, dan zal je in het tweede deel van het 
jaar een praktijkstage doen. Tot slot vormt het zelfstandig uitvoeren van een wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van de klinische kinder- en jeugdpsychologie een verplicht onderdeel van 
dit programma. Met deze differentiatie kun je voldoen aan de vooropleidingseisen van de 
postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog.  
 
Toelating en aanmelding 
Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ben je direct 
toelaatbaar. Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan een andere Universiteit dan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, zul je eerst toestemming moeten krijgen van de examencommissie.  
Kijk hier voor meer informatie over de toelating: 
http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/ 
 
Toekomstperspectief 
Met deze master wordt men bij uitstek opgeleid voor een juniorfunctie binnen het werkveld van de 
Geestelijke Gezondheidszorg bij kinderen en adolescenten. Te denken valt dan jeugdafdelingen van 
regionale instituten voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (RIAGG), bureau Jeugdzorg, 
praktijken voor eerstelijnspsychologen, psychiatrische klinieken voor jongeren, kinder- en 

http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/
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jeugdpsychiatrie afdelingen in ziekenhuizen, forensische klinieken voor jeugdigen, 
gehandicapteninstellingen, internaten, jeugdhulpverlening en speciaal onderwijs, alwaar men als 
psycholoog zowel diagnostische als behandelingswerkzaamheden verricht. Met deze master is het 
mogelijk om te voldoen aan de vooropleidingseisen voor de post-academische beroepsopleiding tot 
GZ-psycholoog. Daarnaast zijn er ook andere beroepsmogelijkheden op het gebied van onderzoek 
(bijvoorbeeld bij universiteiten, de overheid of commerciële bureaus), onderwijs (bijvoorbeeld bij 
universiteiten of andere onderwijsinstellingen) en management (bijvoorbeeld zorginstellingen of 
overheid). 
 
Contactgegevens 
dr. Birgit Mayer (mayer@fsw.eur.nl) of Ingmar Franken (franken@fsw.eur.nl).  
 
 

Master Brein en Cognitie 
Korte beschrijving 
Het menselijk brein heeft een immense capaciteit om informatie te verwerken. Een belangrijke vraag 
hierbij is: op welke manier zijn de verschillende hersenstructuren betrokken bij het verwerken en 
weergeven van emoties, acties, taal en concepten? Deze vraag kan alleen succesvol beantwoord 
worden, door een biologische en cognitieve benadering van hersenfuncties. De specialisatie Brein en 
Cognitie biedt een dergelijke benadering. In het Masterprogramma Brein en Cognitie komen 
psychologische functies als aandacht, perceptie, geheugen, kennisrepresentatie, motivatie, emotie 
en de hersenmechanismen die hier aan ten grondslag liggen uitgebreid aan bod. In een unieke en 
actieve leeromgeving, verwerf je theoretische en methodologische kennis en vaardigheden die je in 
staat stellen vragen te onder- zoeken met betrekking tot cognitie, taal en emotie en de 
hersenprocessen die hieraan ten grondslag liggen. Naast dynamische probleemgestuurde 
groepsdiscussies, zijn er practica en onderzoeksprojecten. De opleiding is gericht op het zelfstandig 
leren uitvoeren van experimenteel onderzoek op dit gebied.  
 
Toelating en aanmelding 
Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ben je direct 
toelaatbaar. Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan een andere Universiteit dan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, zul je eerst toestemming moeten krijgen van de examencommissie.  
Kijk hier voor meer informatie over de toelating: 
http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/ 
 
Toekomstperspectief 
Als afgestudeerde in Brein en Cognitie heb je tal van carrièremogelijkheden. Je kunt aan het werk als 
wetenschappelijk onderzoeker bij universiteiten, onderzoeksinstituten, TNO of in een 
onderzoeksgroep van de gezondheidszorg, overheid of (farmaceutische) bedrijven. Bovendien geldt 
dat de opgedane onderzoekservaring ook goed toepasbaar is op andere gebieden, zoals 
marktonderzoek of beleidsonderzoek. 
 
Contactgegevens 
Prof. dr. Rolf Zwaan (zwaan@fsw.eur.nl)  
 
Let op: Deze master wordt in het Engels aangeboden.  
 
 
 
 

mailto:franken@fsw.eur.nl
http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/
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Master Arbeids- en Organisatiepsychologie 
Korte beschrijving 
De studie richt zich op het gedrag van individuen en op de betekenis van verschillen tussen 
individuen voor gedrag in organisaties. Na de opleiding beschikt de student over kennis en begrip op 
het gebied van attitude- en werkmotivatietheorieën (bevlogenheid, arbeidssatisfactie, emoties, 
stress op het werk), gedrag in groepen (teammotivatie, beïnvloeding, conflicten) en de passing van 
individu en organisatie (personeelsselectie, -classificatie en socialisatie). De student is in staat om 
werkattitudes, emoties in een organisatiecontext, teamkarakteristieken en individuele verschillen 
(tussensollicitanten en medewerkers) meetbaar te maken. Daarnaast heeft de student door middel 
van verschillende practica een aantal bruikbare vaardigheden ontwikkeld. Deze betreffen het in 
kleine groepen uitvoeren van organisatiepsychologisch onderzoek, conflicthantering en mediation in 
organisaties en het ontwikkelen en uitvoeren van een selectieprocedure. De student heeft tot slot 
een bedrijfsstage gelopen, zelfstandig een empirisch onderzoek uitgevoerd en een daaruit 
voortvloeiend een scriptie geschreven.  
 
Toelatingseisen 
Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ben je direct 
toelaatbaar. Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan een andere Universiteit dan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, zul je eerst toestemming moeten krijgen van de examencommissie.  
Kijk hier voor meer informatie over de toelating: 
http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/ 
 
Toekomstperspectief 
Als afgestudeerd Arbeids- en Organisatiepsycholoog heb je tal van carrièremogelijkheden. Zo kan je 
aan de slag als trainer, loopbaanbegeleider, coach of selectie-adviseur, maar ook een baan als HR-
manager, management trainee of consultant bij een organisatie op het gebied van organisatieadvies 
behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan je promoveren of aan de slag gaan als docent of 
onderzoeker op jouw vakgebied. 
 
Contactgegevens 
Prof. dr. Arnold Bakker (bakker@fsw.eur.nl) 
 
Let op: Deze master wordt ook in het Engels aangeboden.  
 

Master Psychologie van Leren en Presteren 
Korte beschrijving 
Hoe leren wij eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat mensen, van zeer jong tot zeer oud, zo goed 
mogelijk kunnen presteren? Niet alleen op school, maar ook op hun werk of in hun vrije tijd. Vaak 
hoor je de kreet “eruit halen wat erin zit”, maar hoe weet je precies wat de mogelijkheden en de 
beperkingen zijn van eenieder? Al deze vragen vormen de basis voor de mastervariant Psychologie 
van Leren & Presteren (Psychology of Human Learning & Performance). In deze Master wordt niet 
alleen gekeken naar hoe de omgeving waarin iets geleerd wordt zo goed mogelijk kan worden 
vormgegeven, maar ook naar wat een individu moet doen om zich optimaal te ontwikkelen. Deze 
master is een toegepaste opleiding waarin veel gebruik gemaakt wordt van de inzichten uit de 
ontwikkelingspsychologie, de cognitieve en de sociale psychologie. Je leert wetenschappelijke kennis 
over hoe wij leren te gebruiken in zeer verschillende contexten en je wordt een specialist die op zeer 
veel verschillende terreinen inzetbaar is. Zo kan je bijvoorbeeld komen te werken als 
onderwijsadviseur op scholen, als beleidsmedewerker bij instanties die onderwijsbeleid uitstippelen 
en als trainer van specifieke leerprogramma’s. Vragen waar je na je opleiding mee geconfronteerd 
zou kunnen worden zijn: wat is de beste manier om een piloot te leren vliegen? Hoe kun je de 

http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/
mailto:bakker@fsw.eur.nl
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computer of het internet gebruiken bij het leren van een vreemde taal? Wat moet je doen en laten 
om een expert te worden in een bepaald domein? Op welke wijze kun je het beste onderwijs geven 
aan hoogbegaafde leerlingen? Hoe zorg je dat iemand tot op hoge leeftijd zich kan blijven 
ontwikkelen en een bijdrage kan blijven leveren aan onze samenleving? De masteropleiding 
Psychologie van Leren en Presteren is een uniek programma dat je nergens anders in Nederland kunt 
volgen en je zeer goede perspectieven biedt voor je verdere carrière. 
 
Toelatingseisen 
Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, ben je direct 
toelaatbaar. Als je de bachelor in Psychologie hebt afgerond aan een andere Universiteit dan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam, zul je eerst toestemming moeten krijgen van de examencommissie.  
Kijk hier voor meer informatie over de toelating: 
http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/ 
 
Toekomstperspectief 
Vanuit een stevige basis in de wetenschap kun je aan de slag op diverse terreinen in de praktijk, 
bijvoorbeeld bij trainingscentra van grote bedrijven of instellingen, (onderwijs)adviesbureaus, 
schoolbegeleidingsdiensten of ontwerpbureaus voor trainingsmaterialen. Daarnaast kun je ook als 
onderzoeker gaan werken bij een universiteit of onderzoeksinstelling. 
 
Let op: Deze master wordt in het Engels aangeboden. 
 
Contactgegevens 
Prof. Dr. Fred Paas, (paas@fsw.eur.nl).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eur.nl/fsw/psychologie/onderwijs/master/aanmelden_en_inschrijven/ba_psy_elders/
mailto:paas@fsw.eur.nl
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Introductie Radboud Universiteit  
De Radboud Universiteit Nijmegen is in 1923 opgericht als Katholieke Universiteit Nijmegen. Op 1 
september 2004 is de naam van de universiteit veranderd in Radboud Universiteit Nijmegen. De 
universiteit is gevestigd op het groene landgoed Heyendael. Kwaliteit en een persoonlijke benadering 
staan hier voorop. De Radboud Universiteit Nijmegen is een hechte gemeenschap waar studenten en 
docenten persoonlijk en intensief contact hebben. Toonaangevende wetenschappers werken samen 
met mensen uit andere vakgebieden en collega's in het buitenland. Dit leidt tot hoogstaand 
onderwijs en onderzoek en tot interdisciplinaire samenwerking. Dat studenten dat zeer waarderen 
blijkt jaarlijks uit de hoge noteringen voor Nijmeegse opleidingen in de Keuzegids Universiteiten en 
Elsevier. Voor excellente masterstudenten biedt de Radboud Honours Academy elk jaar maximaal 
150 studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een van de drie extra honoursprogramma’s 
tijdens hun master. De extra kennis die je als student hiermee opdoet is van grote waarde voor je 
persoonlijke en academische ontwikkeling, en voor je verdere wetenschappelijke of 
maatschappelijke loopbaan." 
 
Master Psychologie 

De eenjarige masteropleiding Psychologie in Nijmegen biedt drie specialisaties:  
• Gedragsverandering 
• Arbeid, Organisatie & Gezondheid 
• Gezondheidszorgpsychologie 
 
Academisch én werkveldgericht 
De drie masterspecialisaties bieden je een gedegen academische vorming en tegelijkertijd een 
herkenbaar beroepsprofiel. Onze docenten zijn vooraanstaande onderzoekers en/of professionals uit 
het werkveld, die betrokken zijn bij ‘hun’ studenten. In het kleinschalige onderwijs en binnen de 
actieve studieverenigingen bouw je, al tijdens je studie, aan je netwerk van vakgenoten. 
 
Intensieve trajecten 
De goed doordachte programma’s vormen een intensief leertraject. Ongeveer de helft van het 
programma bestaat uit cursorisch onderwijs en vaardigheidstrainingen; de andere helft omvat de 
stage en de masterthesis. In de studentevaluaties scoren alle programmaonderdelen ‘ruim 
voldoende’ tot ‘zeer goed’. De rendementscijfers zijn ronduit goed. 
 
Onvergetelijk: stage en masterthesis 
De stage en thesis vormen een onvergetelijke leerervaring, een uiterste proeve van bekwaamheid en 
je visitekaartje. Tijdens de stage oefen je beroepsvaardigheden en voer je een empirisch onderzoek 
uit. De masterthesis is het wetenschappelijk verslag van dit onderzoek. Je loopt extern stage, 
bijvoorbeeld bij nationale overheid, gemeenten, bedrijfsleven, ziekenhuizen of G(G)Z-instellingen. 
Dat kan zowel in Nederland als in het buitenland. We bereiden je goed voor om zelf een stage te 
zoeken en te vinden. Daarna worden duidelijke afspraken met de stageplek gemaakt, zodat alle 
partijen weten waar ze aan toe zijn. Je wordt zowel op je stageplaats als op de universiteit 
persoonlijk begeleid in je professionele en wetenschappelijke ontwikkeling naar ‘scientist 
practitioner’.  
 



12 
 

Masterspecialisatie Gedragsverandering 

Start: 1 september 
Duur: 1 jaar, voltijds 
Toelatingseis: BSc Psychologie  
 
Korte beschrijving 
Wil je als gedragsdeskundige bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en veranderprocessen 
waarin je het gedrag van een bepaalde groep mensen bijstuurt? Dan is de masterspecialisatie 
Gedragsverandering wat voor jou. Hierin  leer je de wetenschap van gedragsbeïnvloeding te 
verbinden met heel diverse kwesties, zoals bijvoorbeeld: het kiezen voor gezond voedsel, het 
voorkomen van verkeersdoden, het besparen van energie of het tegengaan van geweld op het 
voetbalveld.  

Op basis van wetenschappelijke methodes en onderzoek leer je het specifieke 
probleemgedrag te analyseren en interventies voor gedragsverandering te ontwikkelen. Deze 
interventies kunnen zeer diverse vormen aannemen: van het aanpassen van de omgeving tot het 
veranderen van gewoontes of het aansluiten bij waarden of normen. De interventie waar je toe 
komt, toets je in de praktijk op effectiviteit bij de specifieke doelgroep. Op basis van dit proces doe je 
concrete aanbevelingen aan je opdrachtgever. 

De masterspecialisatie Gedragsverandering leidt je op tot een praktijkgerichte onderzoeker. 
Je leert om de wetenschappelijke psychologische kennis toe te passen op specifieke problemen. 
Daarnaast gebruik je wetenschappelijke onderzoeksmethoden in de praktijk om de effectiviteit van je 
benadering te toetsen. Kies je deze masterspecialisatie dan  heb je interesse in wetenschappelijk 
onderzoek en psychologische theorie. 
 
Programma 
Het curriculum bestaat uit drie cursussen en twee praktijkblokken. Het jaar start met een gevorderde 
theoretische cursus over gedragssturing en -beïnvloeding en een methodische cursus over het 
opzetten en uitvoeren van onderzoeksprojecten en interventies in de praktijk. Daarnaast is er in een 
training aandacht voor persoonlijke professionele vaardigheden. Het eerste praktijkgedeelte bestaat 
uit het aanpakken van een bestaand praktijkprobleem bij een opdrachtgever met een kleine groep 
studenten. Voorbeelden van dit soort problemen zijn ‘het voorkomen van normoverschrijdend 
gedrag in het openbaar vervoer’, ‘activeren van vrijwilligers van goede doelen’, ‘getuigen van 
misdrijven meer informatie laten rapporteren’ of ‘gezondere voedselkeuzes maken in 
bedrijfskantines’. In de stage wordt opnieuw een probleem in de praktijk aangepakt, maar nu 
uitgebreider en individueel. De stage en thesis zijn geïntegreerd in één afstudeeropdracht. 
 
Toelating en aanmelding 
Studenten met een bachelor diploma Psychologie (BSc.) van de Radboud Universiteit en van andere 
Nederlandse universiteiten hebben direct toegang tot de master Psychologie. Je kunt instromen per 
1 september. Toelating geschiedt via Studielink: schrijf je in voor de master Psychologie Radboud en 
vink daarna de specialisatie Gedragsverandering aan. Doe dat bij voorkeur vóór 1 juli. 
Studenten met een diploma university college kunnen worden toegelaten, indien hun vooropleiding 
hen voldoende heeft voorbereid op de masterspecialisatie. Dit ter beoordeling door 
de toelatingscommissie. 
Alle andere wo- of hbo-bachelors kunnen helaas niet aan de masteropleiding Psychologie 
deelnemen. Er bestaat geen pre-master, toelatingstoets of schakelprogramma. 
Bekijk de toelatingseisen op: http://www.ru.nl/master/psychologie/toelating  
 
Toekomstperspectief 
Het masterprogramma Gedragsverandering bereidt studenten voor op een carrière in de praktijk op 
het gebied van sociale beïnvloeding of gedragsverandering. Er wordt in plaats van naar 

http://www.ru.nl/master/psychologie/toelating


13 
 

technologische oplossingen steeds meer naar het veranderen van gedrag gekeken om doelen te 
bereiken, waardoor het beroepsperspectief van deze opleiding er ook op termijn goed uitziet. Zowel 
het bedrijfsleven als de overheid zien steeds meer het belang in van het integreren van 
wetenschappelijke kennis in bedrijven om Nederland een innovatief concurrerend land te laten 
blijven. De vraag naar universitaire studenten met een toegepaste opleiding is daarom groot.  
Alumni van de opleiding zijn onder andere terechtgekomen in functies als (online) reclame-of 
marketingdeskundige, voorlichter, communicatieconsultant, projectmanager of onderzoeker bij 
gerenommeerde onderzoeksbureaus, preventie-expert geestelijke gezondheid en 
beleidsmedewerker bij overheidsinstanties. Daarnaast zijn verschillende studenten geselecteerd voor 
traineeships bij de rijksoverheid en bedrijven. Een aantal alumni heeft inmiddels succesvol een eigen 
bedrijf opgezet om zelfstandig aan de slag te gaan met gedragsverandering. 
 
Contactgegevens 
Secretariaat Gedragsverandering  
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen  
Tel. 024-3612693 
E-mail: m.vanmierlo@psych.ru.nl 
www.ru.nl/master/gedragsverandering 
 

Masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid 

Start: 1 september 
Duur: 1 jaar, voltijds 
Toelatingseis: BSc Psychologie 
 
Korte beschrijving 
Werk heeft veel impact op ons leven. We besteden er dagelijks veel uren aan en brengen het 
grootste deel van ons leven werkend door. We beleven er voldoening, inkomen en status aan; maar 
het bezorgt ons ook kopzorgen en soms veel stress. Voor bedrijven en instellingen is het van belang 
dat ze het werk en de organisatie zo inrichten dat mensen productief en gemotiveerd hun werk 
kunnen doen, in een gezonde werkomgeving. Als psycholoog ben je hierbij van grote betekenis, 
bijvoorbeeld vanwege je specifieke kennis van motivatie, mentale belasting, werkstress en prestatie.  

In de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid leer je het gedrag van 
werknemers, leidinggevenden, afdelingen en functiegroepen te analyseren. Op basis van 
theoretische kaders en empirische gegevens adviseer je over gewenste veranderingen in gedrag en in 
de werkcontext (werkinhoud, -omstandigheden, -verhoudingen en werk- en rusttijden). Zo draag je 
eraan bij dat medewerkers en organisaties optimaal kunnen presteren en gezond blijven. 
 
Programma 
Na de Inleiding AOG, kun je je met een Theorie- en een Toepassing in twee van de volgende 
richtingen specialiseren:  
• Arbeid- en Gezondheidspsychologie  
• Personeelspsychologie 
• Organisatiepsychologie 
• Sportpsychologie (onderdeel van Arbeid- en Gezondheidspsychologie). 
 
Mede afhankelijk van je bachelor vakken, kun je in deze masterspecialisatie de Basisaantekening 
psychodiagnostiek (BAPD) van de landelijke beroepsvereniging NIP verwerven.  
Kies je in je Bachelor 3 jaar al voor de Sportpsychologie-specialisatie, dan kun je in deze 
masterspecialisatie tevens de Basisaantekening Sportpsychologie van de Vereniging voor 
Sportpsychologie in Nederland (VSPN) behalen. 

mailto:m.vanmierlo@psych.ru.nl
http://www.ru.nl/master/gedragsverandering
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Toelating en aanmelding 
Studenten met een bachelordiploma Psychologie (BSc.) van de Radboud Universiteit en van andere 
Nederlandse universietiten hebben direct toegang tot de master Psychologie. Je kunt alleen 
instromen per 1 september. Toelating geschiedt via Studielink: schrijf je in voor de master 
Psychologie Radboud en vink daarna de specialisatie Gedragsverandering aan. Doe dat bij voorkeur 
vóór 1 juli. 
Studenten met een diploma university college kunnen worden toegelaten, indien hun vooropleiding 
hen voldoende heeft voorbereid op de masterspecialisatie. Dit ter beoordeling door 
de toelatingscommissie. 
Alle andere wo- of hbo-bachelors kunnen helaas niet aan de masteropleiding Psychologie 
deelnemen. Er bestaat geen pre-master, toelatingstoets of schakelprogramma. 
Bekijk  de toelatingseisen op: http://www.ru.nl/master/psychologie/toelating 
 
Toekomstperspectief 
De beroepspraktijk weerspiegelt de drie tracks die in het masterprogramma zijn opgenomen. In de 
praktijk zijn veel psychologen werkzaam op een combinatie van deelgebieden.  
Arbeid- en gezondheidpsychologen zijn werkzaam als o.a. arbeids- en organisatiedeskundige bij 
bijvoorbeeld arbodiensten, als arbo-coördinator binnen organisaties, als re-integratiedeskundige, of 
als onderzoeker op het terrein van de arbeid en gezondheid bij universiteiten of toegepaste 
onderzoeksinstituten. 
Personeelspsychologen zijn veelal werkzaam op het gebied van personeelszaken (afdelingen 
P&O/HRM binnen organisaties), bij gespecialiseerde werving- en selectiebureaus en op het gebied 
van loopbaanontwikkeling en -coaching. 
Organisatiepsychologen zijn veelal werkzaam op het gebied van organisatieadvies (intern of bij 
externe organisatieadviesbureaus), training en opleiding, management development en onderzoek 
(bij universiteiten en toegepaste onderzoeksinstituten).  
 
Contactgegevens 
Secretariaat Arbeids- en Organisatiepsychologie  
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen 
Tel. 024-3612639 
Email: secr.AenO@psych.ru.nl 
www.ru.nl/master/aog 
 

Masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie 

Start: 1 september  en 1 februari. Vanwege de grote belangstelling wordt een selectie toelating 
gehanteerd. 
Duur: 1 jaar, voltijds 
Toelatingseis: BSc Psychologie, BSc Gezondheidswetenschappen (richting Geestelijke 
Gezondheidszorg) van  de Universiteit Maastricht.  
 
Korte beschrijving 
Wil je als psycholoog bijdragen aan het welzijn van mensen met psychische of somatische klachten? 
Wil je diagnose en behandeling van stoornissen baseren op ‘evidence-based’ inzichten? Verdiep je je 
kennis van  DSM-ziektebeelden graag met inzicht in  de onderliggende verstoringen in waarneming, 
emotie, denken en handelen? Kies dan voor de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie.  
Programma 
De opleiding bestaat uit verplichte cursussen Psychodiagnostiek, Psychologische interventies en 
Psychopathologie. Daarnaast specialiseer je je  in de Trainingen en in de Klinische stage op 
deelgebieden van de psychologie (klinische psychologie, neuropsychologie, ontwikkelingspsychologie 

http://www.ru.nl/master/psychologie/toelating
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of psychogerontologie) en op doelgroepen van jouw keuze (kinderen, jongeren, volwassenen of 
senioren). 

Binnen dit masterprogramma kun je door je cursus- en stagekeuze zelf een accent leggen op 
een deelgebied van de psychologie, zoals de klinische psychologie, de neuropsychologie, de 
ontwikkelingspsychologie en de psychogerontologie. Wanneer je in de bachelor Met dit 
masterprogramma kun je de ‘Basisaantekening Psychodiagnostiek' (BAPD) van de landelijke 
beroepsvereniging NIP verwerven. Ook kun je, onder bepaalde voorwaarden, voldoen aan de 
toelatingseisen voor de postdoctorale beroepsopleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut. 
Met deze masterspecialisatie kun je de Basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van de landelijke 
beroepsvereniging NIP behalen. Ook kun je, onder bepaalde voorwaarden, voldoen aan de 
toelatingseisen voor de postdoctorale beroepsopleidingen tot GZ-psycholoog en psychotherapeut. 
Voor studenten die hun bacheloropleiding niet (volledig) aan de Radboud Universiteit hebben 
behaald, kunnen aanvullende eisen gesteld worden voor beide verklaringen.  
 
Toelating en aanmelding 
Studenten met een bachelordiploma Psychologie (BSc.) van de Radboud Universiteit en van andere 
Nederlandse universietiten hebben direct toegang tot de master Psychologie.  
Ook studenten met een bachelordiploma Gezondheidswetenschappen, specialisatie Geestelijke 
Gezondheidszorg (Universiteit Maastricht) hebben direct toegang. Studenten kunnen instromen per 
1 september en februari van het studiejaar waarin met de studie wordt gestart.  
Studenten met een diploma university college kunnen worden toegelaten, indien hun vooropleiding 
hen voldoende heeft voorbereid op de masterspecialisatie. Dit ter beoordeling door 
de toelatingscommissie. 

Alle andere wo- of hbo-bachelors kunnen helaas niet aan de masteropleiding Psychologie 
deelnemen. Er bestaat geen pre-master, toelatingstoets of schakelprogramma. 
Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen en selectie op: 
http://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorg-psy/toelating-selectie/ en lees het 
reglement. 

Toelating geschiedt via een selectieprocedure: je schrijft je vóór 1 april 2016 [1 oktober 2016 
voor de start in februari 2017] in Studielink in voor de master Psychologie Radboud en vinkt de 
masterspecialisatie GZP aan. Vervolgens ontvang je vanaf februari informatie hoe de voor toelating 
vereiste documenten te uploaden. Op 12 en 13 mei 2016 vinden de selectiegesprekken met 
kandidaten plaats. Kandidaten ontvangen uiterlijk 1 juni bericht over hun rangvolgordenummer c.q. 
plaatsingscategorie. Naar verwachting worden in september 75 á 85 studenten toegelaten. Houd de 
website in de gaten voor eventuele wijzigingen in procedure. 
 
Toekomstperspectief 
Deze specialisatie leidt psychologen op die breed inzetbaar zijn in de geestelijke en somatische 
gezondheidszorg, bijvoorbeeld in GGZ-instellingen, ziekenhuizen, jeugdzorg, onderwijs, 
revalidatiecentra, verslavingszorg, TBS of in eigen praktijken.  
Let op: deze masterspecialisatie geeft nog geen toegang tot een BIG-registratie. Daarvoor dien je na 
de master nog een postmaster(s) te volgen, bijvoorbeeld de opleidingen tot GZ-psycholoog of tot 
Psychotherapeut. Het aantal plaatsen bij deze vervolgopleidingen is beperkt.  
 
Contactgegevens 
Secretariaat Gezondheidszorgpsychologie 
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen  
Tel. 024-3612668 
Email: w.cloosterman@psych.ru.nl 
www.ru.nl/master/gzp 
 

http://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorg-psy/toelating-selectie/
mailto:w.cloosterman@psych.ru.nl
http://www.ru.nl/master/gzp
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Researchmaster Cognitive Neuroscience  
Korte beschrijving 
Deze tweejarige researchmaster is onder meer toegankelijk voor studenten psychologie en andere 
gedragswetenschappen. Ben je geïnteresseerd in onderwerpen als waarneming, actie, taal, aandacht 
of geheugen en wil je onderzoek doen naar de cognitieve en neurale basis van deze mentale 
functies? Dan is deze master iets voor jou! Denk bijvoorbeeld aan vragen als 'Wat gebeurt er in je 
hersenen als je een boek leest, of een bal gooit?' en 'Hoe werken de miljarden zenuwcellen met 
elkaar samen, in een orgaan niet groter dan een halve voetbal?'. Met behulp van de modernste 
technieken kunnen onderzoekers tegenwoordig het brein in beeld brengen om dit soort vragen te 
beantwoorden. In het eerste jaar van de opleiding worden deze technieken, samen met de nieuwste 
wetenschappelijke inzichten over de werking van het brein, uitgebreid behandeld en bieden daarmee 
een sterke theoretische basis. In het tweede jaar ben je intensief bezig met een onderzoeksstage die 
afgesloten wordt met het schrijven van een scriptie in de vorm van een wetenschappelijk artikel. De 
opleiding kent vier specialisaties: Language & Communication; Perception, Action & Control; 
Plasticity & Memory; Brain Networks & Neuronal Communication. Zie voor meer informatie over de 
specialisaties op de website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/cognitive-neuro/ 
 
Toelating en aanmelding 
Studenten met een bachelordiploma in de gedragswetenschappen, taalwetenschappen, 
natuurkunde, biologie, geneeskunde, wiskunde, of een vergelijkbare studie kunnen zich aanmelden 
voor de researchmaster Cognitive Neuroscience. Iedere kandidaat wordt individueel gescreend. Een 
selectie-gesprek behoort hierbij tot de procedure. Zowel actieve als passieve beheersing van de 
Engelse taal is een vereiste. Toelating tot de researchmaster vereist daarom een voldoende op VWO 
eindexamenniveau voor Engels, een TOEFL certificaat (minimum score van 600 - papieren test, 250 – 
computer test, of 100 – online test) of een IELTS (gemiddelde score van 7,0) of een vergelijkbare test.  
Aanmelden kan tot 1 Mei voorafgaande aan het studiejaar van aanvang, of voor de Februari 
instroom tot 1 December, hierbij moeten de volgende documenten worden opgestuurd: 

 Motivatiebrief in het Engels (met daarin aangegeven de gewenste startdatum en 
specialisatie) 

 Curriculum Vitae (met daarin opgenomen de achtergrondkennis wat beteft wis- en 
natuurkunde en onderzoekservaring) 

 Lijst met cijfers van de Bachelor opleiding waarbij herkansingen officieel staan genoteerd.  

 Twee academische refentiebrieven (bij voorkeur in het Engels) 
Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op de website: 
http://www.ru.nl/opleidingen/master/cognitive-neuro/ 
 
Toekomstperspectief 
 Afgestudeerden van het Cognitive Neuroscience programma zetten hun opleiding met name voort in 
de wetenschap. Veelal houdt dit een meerjarig promotietraject in met als doel een doctorstitel 
(Dr./PhD.) te behalen. Meer dan 75% van de studenten bemachtigt een dergelijke promotieplaats 
binnen 1 jaar na afstuderen. 
 
Contactgegevens 
Secretariaat Master Cognitive Neuroscience  
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen  
Tel. 024-3611669 
Website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/cognitive-neuro/  
E-mail: cns@cns.ru.nl 

www.ru.nl/master/cns 
 

mailto:cns@cns.ru.nl
http://www.ru.nl/master/cns
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Researchmaster Behavioural Science 
Korte beschrijving 
Deze  internationale researchmaster is onder meer toegankelijk voor studenten Psychologie. Je wilt 
graag onderzoeken hoe menselijk gedrag tot stand komt, wat mensen drijft,wat ervoor zorgt dat ze 
goed of slecht functioneren  of hoe dit gedrag te beïnvloeden is. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan leerproblemen, verslaving, , fobieën of stressDeze master bereidt je voor op 
een onderzoeksfunctie, verbreedt je kennis,verdiept je onderzoeksvaardigheden en daagt je uit Er is 
veel keuze in themacursussen en de onderwerpen van je onderzoeksprojecten (2x) zodat je je kunt 
verdiepen in het onderwerp van jouw interesse. De docenten zijn allemaal internationale 
onderzoekers van het Behavioural Science Instituut (BSI) die betrokken zijn bij ‘hun’ studenten. 
Ben je geïnteresseerd in onderzoek en gefascineerd door gedrag, dan is Behavioural Science de 
masteropleiding voor jou.  
 
Toelating en aanmelding 
Studenten met een bachelordiploma in Psychologie, Pedagogiek, Onderwijskunde, 
Communicatiewetenschap, Biologie of Kunstmatige intelligentie (of vergelijkbaar) kunnen zich 
aanmelden voor de researchmaster Behavioural Science. Iedere kandidaat wordt individueel 
gescreend. Een selectie-gesprek behoort hierbij ook tot de procedure.  
Zowel actieve als passieve beheersing van het Engels is een vereiste. Toelating tot de researchmaster 
vereist een TOEFL certificaat (minimum score van 600 - papieren test, 250 – computer test, of 100 – 
online test) of een IELTS (gemiddelde score van 7 of hoger met daarbij minimale scores van 6,5 voor 
ieder test resultaat: luisteren, lezen, schrijven en spreken) of een vergelijkbare test.   

Aanmelden moet vóór 1 mei voorafgaande aan het studiejaar, hierbij moeten de volgende 
documenten worden opgestuurd: 

 Motivatiebrief in het Engels 

 Curriculum Vitae + foto 

 Gewaarmerkte lijst met cijfers waarbij herkansing officieel staan genoteerd.  

 Een kopie van het Bachelor diploma (voor zover deze is behaald) 

 Twee refentiebrieven van docenten (bij voorkeur in het Engels) 
 
Kijk voor meer informatie over de toelatingseisen op: 
http://www.ru.nl/opleidingen/master/behavioural-science/admission/ 
 
Toekomstperspectief 
Het programma biedt een excellente basis voor een carrière in het wetenschappelijke onderzoek.  
Afgestudeerden van het Behavioural Science programma werken op diverse internationale en 
nationale universiteiten. Daarnaast zijn zij werkzaam in diverse onderzoeks instellingen zoals 
bijvoorbeeld  Cito, Trimbos, Sociaal Plan Bureau. Ieder jaar combineren een aantal studenten de 
Behavioural Science Research master met de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie om op 
deze manier onderzoek met de praktijk te verbinden.  

Ook kunnen degene die geïnteresseerd zijn in Sportpsychologie in aanmerking komen voor 
de Basisaantekening Sportpsychologie (mits zij aan alle  voorwaarden hiervoor voldoen).  
 
Contactgegevens 
Secretariaat Behavioural Science  
Postbus 9104, 6500 HE Nijmegen  
Tel. 024-3615550 
E-mail: rm@bsi.ru.nl  
www.ru.nl/master/bs 
 
 

http://www.ru.nl/psychologie/master/arbeid-organisatie-gezondheid/onderwijs_0/basisaantekening/
mailto:rm@bsi.ru.nl
http://www.ru.nl/master/bs
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Introductie Tilburg University 
Hoogleraren beoordelen Tilburg University als beste specialistische universiteit in de Elsevier Beste  
Studies 2015. In de Keuzegids Universiteiten 2016 staat Tilburg University van de 14 universiteiten op  
de vierde plaats in de ranglijst van beste bacheloropleidingen. Tilburg bied je een gezellige  
studententijd in een compact stadscentrum met een hoge kroegendichtheid. In de talloze kroegen in  
het compacte en bruisende centrum is er altijd wat te doen. Als je wil, kun je je in het  
verenigingsleven storten door lid te worden van één van de vele studie- of studentenverenigingen 
die Tilburg rijk is. Tilburg University heeft een campus met state-of-the-art voorzieningen in een  
bosrijke omgeving. Studeren op een compacte en groene campus met veel voorzieningen. We zorgen  
ervoor dat je beschikt over state-of-the-art studie- en werkomgeving met onze moderne Library, e- 
learning centers en cybercafés. Ook kun je er sporten, cultuurcursussen en workshops volgen of een  
hapje eten in één van de vele restaurants. Tilburg University heeft veel internationale studenten en  
mogelijkheden om zelf in het buitenland te studeren. Onze studenten vertegenwoordigen maar liefst  
97 verschillende nationaliteiten. Niet alleen komen buitenlandse studenten naar Tilburg, Tilburgse  
studenten gaan ook in het buitenland studeren. Daarnaast is Tilburg University goed bereikbaar en is  
er een ruim en betaalbaar kameraanbod in Tilburg. Wil je op kamers? Dan zit je goed in Tilburg! In  
tegenstelling tot veel andere studentensteden heeft Tilburg geen tekort aan studentenwoningen.  
Een leuke kamer is daarom snel gevonden en ook nog eens prima betaalbaar. Woon je thuis? Dankzij  
een eigen station kun je onze campus goed bereiken met het openbaar vervoer. 
 

Master Psychologie en Geestelijke Gezondheid 
De master Psychologie en Geestelijke Gezondheid richt zich op het werkterrein van psychologen 
binnen de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg, de forensische zorg en de 
jeugdhulpverlening. De master levert vanuit het scientist-practicioner model de kennis en ervaring 
die nodig zijn voor het werk van een basispsycholoog en levert de kwalificatie voor de 
vervolgopleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut (en in het verlengde daarvan: tot Klinisch 
Psycholoog). Het scientist-practicioner model gaat ervan uit dat de student zijn opgedane kennis uit 
de vakken direct toe kan passen in de praktijk. Studenten lopen het gehele collegejaar stage bij een 
instelling en volgen een dag in de week colleges. 

 Track Klinische Forensische Psychologie 
Korte beschrijving: 
Tijdens het masterprogramma Klinische Psychologie verdiep je je in psychopathologie bij 
volwassenen en ouderen, waaronder: De determinanten van psychopathologie (zoals 
hechtingsprocessen en emotieregulatie). De gevolgen van psychopathologie (zoals angst-, 
stemmings- en eetstoornissen, maar ook verslaving, persoonlijkheidsstoornissen, etc.). 
De psychologische diagnostiek en behandelmethoden van psychopathologie en haar 
gevolgen. Je volgt onderwijs volgens een gedegen scientist-practitioner model: naast het 
opdoen van up-to-date wetenschappelijke theorieën oefen je vooral in de praktijk. 
Toelating en aanmelding: 
-Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)  
bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot  
deze master. 
-Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een  
aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral 
Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een  
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aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral  
Sciences. 
Voor meer informatie:  
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/psychologie-geestelijke- 
gezondheid/klinische-psychologie/ 
 

 Track Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie 
Korte beschrijving:  
Je maakt kennis met de stoornissen die zich meestal in de kinderleeftijd aandienen, zoals  
leerstoornissen (bijvoorbeeld dyslexie en dyscalculie) en ontwikkelingsstoornissen  
(bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen en gedragsstoornissen). Je bestudeert  
veranderingen in gedragingen en belevingen van de mens met het verloop van leeftijd. 
Ontwikkelingspsychologisch onderzoek is gericht op beschrijving en theorievorming van de  
menselijke ontwikkeling gedurende de kinder- en adolescentieperiode. 
Toelating en aanmelding: 
-Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB)  
bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot  
deze master. 
-Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een  
aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral  
Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een  
aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral  
Sciences. 
Voor meer informatie:  
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/psychologie-geestelijke- 
gezondheid/klinische-kinder-en-jeugdpsychologie/ 
 

 Track Klinische Psychologie 
Korte beschrijving: 
In het programma Klinische Forensische Psychologie wordt vanuit verschillende theoretische 
en klinische invalshoeken ingegaan op oorzaken van delinquent gedrag, psychopathologie, 
diagnosestelling, behandelmethodieken, risicotaxatie en risicomanagement. De vakken zijn 
specifiek gericht op psychiatrische stoornissen die in het forensische veld voorkomen. Je 
wordt opgeleid om bijvoorbeeld in tbs-klinieken of met jeugddelinquenten te werken. 
Toelating en aanmelding:  
-Ben je een afgestudeerde van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) 
bachelor Psychologie en Gezondheid? Dan word je zonder aanvullende eisen toegelaten tot 
deze master. 
-Afgestudeerden van psychologieopleidingen van andere universiteiten moeten een 
aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral 
Sciences. Ook alle afgestudeerden van alle overige universitaire opleidingen moeten een 
aanvraag indienen bij de Examencommissie van de Tilburg School of Social and Behavioral 
Sciences. 
Let op! Voor het programma Klinische Forensische Psychologie geldt een aanvullende 
toelatingsprocedure.  
Voor meer informatie: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/psychologie-geestelijke-
gezondheid/klinische-forensische-psychologie/ 
 
 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/psychologie-geestelijke-gezondheid/klinische-forensische-psychologie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/psychologie-geestelijke-gezondheid/klinische-forensische-psychologie/
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Master Social Psychology (EN) 
The Master's program in Social Psychology focuses on both individual and group behavior in formal 
and informal social contexts. It studies how people behave in their social surroundings and what 
influences this behavior. Particularly problems related to consumer behavior, work and 
organizational behavior and decision making in social, economic and organizational contexts are 
important themes in this Master's program. Related to these themes, two separate tracks have been 
formed, each with its own focus and study program. 

 Track Economic Psychology 
Short Description: 
The track Work and Organizational Psychology concentrates on science based solutions to  
human problems in work and organizational settings. It aims to understand how to achieve  
each of the following objectives: optimizing performance, improving processes and  
relationships, enhancing fairness and equity, and increasing subjective well-being. 
Application: 
You hold a Tilburg University Bachelor's degree in Psychology?  
Students holding a Bachelor's degree in Psychology with a major in Psychology and Society 
(psychologie en maatschappij) from Tilburg University may apply for immediate admission to 
the Master's program. 
You hold a Bachelor's degree in Psychology from another university? 
This Master's program is of interest to students with a Bachelor's or Master's degree in 
Psychology from another university. Students should have the following prior knowledge: - 
Advanced knowledge in research methods and statistics. -Basic knowledge of relevant 
subjects in the field of Social Psychology or Economic Psychology or Work or Organizational  
Psychology and experience with carrying out scientific research and knowledge of the  
'empirical cycle' (i.e. collecting, analyzing and reporting data). 
For more information:  
https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/social-psychology/track-
work-and-organizational-psychology.htm 
 

 Track Work and Organizational Psychology 
Short Description: 
The track Economic Psychology is embedded in the Master's program Social Psychology. 
Economic Psychology studies the psychological mechanisms that underlie consumption and 
other economic behaviors. It is an area where psychology and economics intersect. It deals 
with economic preferences, choices, decisions, and factors influencing these, as well as the 
consequences of economic decisions. 
Application: 
You hold a Tilburg University Bachelor's degree in Psychology? 
Students holding a Bachelor's degree in Psychology with a major in Psychology and Society 
(psychologie en maatschappij) from Tilburg University may apply for immediate admission to 
the Master's program.  
You hold a Bachelor's degree in Psychology from another university? 
This Master's program is of interest to students with a Bachelor's or Master's degree in 
Psychology from another university. Students should have the following prior knowledge: -
Advanced knowledge in research methods and statistics. -Basic knowledge of relevant 
subjects in the field of Social Psychology or Economic Psychology or Work or Organizational 
Psychology and experience with carrying out scientific research and knowledge of the 
'empirical cycle' (i.e. collecting, analyzing and reporting data). 
For more information: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-
psychology/application/) 

https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/social-psychology/track-work-and-organizational-psychology.htm
https://www.tilburguniversity.edu/education/masters-programmes/social-psychology/track-work-and-organizational-psychology.htm
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-psychology/application/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-psychology/application/
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 Double Degree in Cross-Cultural Economic Psychology 
Short Description: 
The two-year International Master’s program in Cross-Cultural Economic Psychology is an 
international Double Degree program offered jointly by University of Osnabrück (Germany) 
and Tilburg University. After successful completion of the program you will graduate with 
two degrees:  
-MSc in Psychology: emphasis Cross-Cultural Psychology, awarded by University of 
Osnabrück 
-MSc in Social Psychology, awarded by Tilburg University 
For more information:  
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-
psychology/double-degree/) 
 

 Double Degree in Applied Social Psychology 
Short Description: 
The double degree program in Applied Social Psychology is a two-year 120 ECTS program, 
taught at both Higher School of Economics and Tilburg University. After successful 
completion of the program you will graduate with two degrees: 
-MSc in Psychology, awarded by Higher School of Economics, Moscow, Russia 
-MSc in Social Psychology, awarded by Tilburg University, Tilburg, the Netherlands 
For more information: 
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-
psychology/Double-Degree-HSE/) 
 

Researchmaster in Social and Behavioral Sciences 
Are you an excellent student and interested in conducting scientific research in the social and 
behavioral sciences? Then this is the Master program for you!  
The two-year English-taught Research Master's program combines social, psychological, sociological, 
organizational, and methodological perspectives on the central theme Individual in Social Context. It 
is the only Research Master in the Netherlands that offers this interdisciplinary view on social 
behavior.  
The program provides talented young researchers from all over the world with the tools they need to 
conduct fundamental scientific research in the field of social and behavioral sciences. During this 
program you will follow state-of-the-art courses, led by the best researchers in the field. You will be 
involved hands-on in their research area, actively participating in innovative projects and internships. 
In the first year, all students start with the major Individual in Social Context (see Program overview). 
You choose one of the three minors at the moment of application: Social Psychology / Social Sciences 
/ Methodology and Statistics. 

Application:  
The program is challenging and intensive. For that reason, the number of places available on this 
program is limited to 30, ensuring that only talented applicants, with strong analytical skills, a good 
academic record, and with a strong motivation for scientific research, are successful. Does this 
describe you? If so, see whether you meet the admission requirements and check how you can apply. 
The application deadline is July 1, 2016. We hope to welcome you here at Tilburg University! 
 
For more information:  
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-and-behavioral-sciences/ 

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-psychology/double-degree/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-psychology/double-degree/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-psychology/Double-Degree-HSE/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-psychology/Double-Degree-HSE/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/masteropleidingen/social-and-behavioral-sciences/
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Introduction to Maastricht University 

Established in 1976, Maastricht University (UM) is the most international university in the 
Netherlands. With almost 16,000 students and 4,000 staff, UM is renowned for excellence and 
innovation in learning. High rankings in Dutch and international publications attest to our focus on 
quality. UM graduates are highly appreciated on the international labor market and can be found all 
over the globe. 

The Faculty of Psychology and Neuroscience (FPN) is a dynamic community consisting of 
1500 students and 255 scientists, tutors/lecturers, technicians and other support staff. Together they 
ensure an inspiring academic environment that stimulates education and research of a constantly 
high level. The faculty tops the national rankings in terms of the quality and organization of its degree 
programs, and is consistently successful in acquiring competitive research grants. Internationally, the 
faculty has a strong reputation too. 

The FPN is housed in modern buildings, close to the city center and in the immediate vicinity 
of the Maastricht-Randwyck railway station. The buildings accommodate various facilities that 
support FPN’s educational activities, such as the University Library, modern computer facilities, 
rooms for practical sessions and various laboratories including state-of-the-art scanning facilities. 

At Maastricht University, we believe in student-centred education. To us, you are not just 
one of many master’s students filling a seat in a crowded lecture hall. Instead, you are a contributing 
member of our academic community. You work together in small groups to solve real-world 
problems. This means that you are constantly exchanging knowledge, experiences, and opinions with 
your fellow students as well as the academic staff. This way of cooperative learning is called Problem-
Based Learning (PBL). It is driven by a spirit of inquiry that motivates you to go further than just 
memorizing psychological concepts and having a shallow understanding of them. 
 

Master Cognitive Neuroscience  
Description 
Cognitive Neuroscience aims at understanding the human brain and how it relates to cognition, 
perception, and behavior. In this specialization you acquire a unique combination of in-depth 
knowledge on human brain function and cognition, paralleled with practical training in applying non-
invasive brain imaging techniques such as EEG and fMRI. 

The program covers relevant topics of Cognitive Neuroscience and reflects the research 
expertise of the ‘Cognitive Neuroscience’ group. By addressing key issues in perceptual and cognitive 
brain research, you will build a detailed understanding of how the ‘working’ brain perceives, feels, 
moves, attends and processes. Specific course topics include auditory and visual perception, 
attention, cross-modal integration, speech processing and sensory motor functions. Moreover, you 
will learn to translate this knowledge in empirical research by hands-on training in all aspects of the 
experimental cycle, including experimental design, recording brain activation data, data analysis and 
interpretation. Methods that you will learn to apply include fMRI and EEG, as well as data analysis in 
the software packages Brainvoyager and EEGLAB. 
 
Admission and application  
Students with a Dutch university bachelor's degree in Psychology are directly admissible. Non-Dutch 
university bachelors in Psychology and all other university bachelors are assessed by the Board of 
Admission. 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 
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• Curriculum vitae; 
• Certified English transcripts of university courses followed and marks received, including a 

short description of the courses; 
• A one-page motivation letter if you do not have a bachelor’s in psychology; 
• English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The specialization Cognitive Neuroscience offers an excellent background for any professional career. 
Its interdisciplinary character is a major advantage for research or teaching careers, because students 
become experts in cognitive psychology as well as in neuroscientific methods. This specialization 
prepares students for employment at universities, research institutes, educational institutes, and the 
private industry sector as well as employment in clinics. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Master Developmental Psychology 
Description 
The specialization in Developmental Psychology has a special focus on understanding how the 
development of certain behavior and cognitive functions relates to a person’s psychological and 
biological constitution and the development of the brain. This cognitive-biological orientation is still 
unique in Europe. The specialization is an excellent preparation for the Dutch postgraduate Program 
‘GZ-opleiding kinder en jeugdpsychologie’ to become a professionally recognized therapist for 
children and adolescents. 
 
The program comprises four compulsory courses: 

• ‘Infancy’, giving an overview of the development of cognitive and social-emotional functions 
during the first two years of life. 

• ‘Perception, Attention, and Motor Development’, dealing with typical and atypical (ADHD, 
Tourette’s syndrome) development of these functions in childhood, adolescence, and 
adulthood. 

• ‘Development of Cognition and Language’, providing an overview of typical and atypical 
(dyscalculia, dyslexia) life-long development of higher cognitive functions, such as short and 
long term memory, arithmetic, and language. 

• ‘Social and Emotional Development’, dealing with biological, personality, and environmental 
factors underlying social-emotional and moral development. 

 
Practical courses focus on learning skills important for pursuing a career as a psychologist in applied 
settings, for example, learning to apply and design instruments measuring cognitive function (like IQ) 
in infants and children. You also learn scientific skills such as how to design a developmental 
experiment, and how to measure EEG/ERPs (the latter is optional). In the second semester, you 
complete a research internship, write your thesis, and may also obtain the clinical experience needed 
to meet the requirements of a clinical career. 
 
 

mailto:contact-fpn@maastrichtuniversity.nl
mailto:masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience.htm
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Admission and application  
Students with a Dutch university bachelor's degree in Psychology are directly admissible. Non-Dutch 
university bachelors in Psychology and all other university bachelors are assessed by the Board of 
Admission. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• Curriculum vitae; 
• Certified English transcripts of university courses followed and marks received, including a 

short description of the courses; 
• A one-page motivation letter if you do not have a bachelor’s in psychology; 
• English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The specialization Developmental Psychology provides an excellent basis for several career paths. 
Most students end up working as psychologists in applied or medical settings (e.g. mental health or 
educational institutions), working with children, adults, or elderly people. Some also become 
researcher (PhD) in academic or clinical settings. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Master Health and Social Psychology 
Description 
The specialization in Health and Social Psychology aims at understanding behavior change from the 
clinical and social psychology perspective. The main focus is on understanding how people’s 
personalities, cognitions, and social environment influence their health and social functioning.  
You learn to analyze the underlying mechanisms of unhealthy or antisocial behavior, using recent 
theories and models from various psychological disciplines. Examples of behaviors are eating 
disorders, smoking, excessive drinking, reckless driving, and unsafe sex. With this knowledge, you can 
systematically develop interventions to change such behavior. In your thesis you could study, for 
instance, why people maintain bad habits. Key issues concern automatic versus controlled influences 
on behavior, self-regulation, and the development of behavior change programs. Students who 
choose this specialization should be interested in analyzing everyday individual and societal problems 
by means of experimental or applied research. 
 
The specialization in Health and Social Psychology offers the following core courses: 

• ‘Bad habits’ which uses various recent views from both social and clinical psychology to 
explain how healthy and desirable behaviors and their negative counterparts develop and 
endure. You consider bad habits from a cognitive perspective, with a focus on automatic 
associative processes and perceptual processes. You study the role of the social environment 
in the occurrence of bad habits. 

• ‘Manipulation’, which deals with strategies of social influence, persuasion, and attitude 
change. You learn what techniques, tactics, procedures people use to manipulate or change 
the beliefs and behavior of other people. You participate in discussions of how social 

mailto:contact-fpn@maastrichtuniversity.nl
mailto:masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience.htm
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influence techniques work: what are the psychological principles underlying the effect of 
those techniques? 

• ‘Self-control’, which focuses on the regulation of behavior: why do people find it so hard to 
resist their impulses? Here you study various self-control processes including emotional self-
regulation, automatic self-regulation, and the role of thinking (beliefs) and acceptance. You 
also focus on possible ways of improving self-control abilities. 

• ‘Planning behavior-change programs’, which focuses on applying psychological theory on 
developing behavior change interventions, for instance, theories about risk communication, 
attitude change, social influences, skill training, self-regulation, and prejudice and 
discrimination. 

 
In January, we offer the course ‘Academic Skills’ (5 EC) which is aimed at preparing you optimally for 
your research internship. You will follow lectures and workshops on methods and designs, research 
ethics and applying for ethical approval, writing a research proposal, and data analysis. 
During the rest of the second semester, you complete a research internship and write your thesis. 
For your thesis, you could examine the conditions under which people are successful in controlling 
their impulses when faced by temptation and when they are likely to fail. Or you could, for instance, 
study how theories of social influence can be applied to change behavior or how persuasive 
messages should be designed to change behavior effectively. 
 
Admission and application  
Students with a Dutch university bachelor's degree in Psychology are directly admissible. Non-Dutch 
university bachelors in Psychology and all other university bachelors are assessed by the Board of 
Admission. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• Curriculum vitae; 
• Certified English transcripts of university courses followed and marks received, including a 

short description of the courses; 
• A one-page motivation letter if you do not have a bachelor’s in psychology; 
• English language proficiency. 

 
Career Prospects 
Job possibilities for health and social psychologists are broad: you could be a researcher in an 
academic or applied health setting, or work in communication planning, health promotion, and 
policy-making. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Master Neuropsychology  
Description 
Neuropsychology offers a one-year program in psychology and neuroscience that focuses on normal 
and deviant behavior in relation to brain structure and function. Much of the emphasis is on 
congenital, acquired or degenerative brain dysfunction, and related neuropsychiatric disorders as 

mailto:contact-fpn@maastrichtuniversity.nl
mailto:masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience.htm


26 
 

well as on neuropharmacological mechanisms that underlie behavior in health and disease. The 
curriculum combines in-depth courses that provide you with the theoretical knowledge required for 
attaining advanced methodological and diagnostic skills. Both are necessary to pursue a clinical or 
research career in the broad domain of neuropsychology. 
 
The program comprises four compulsory courses: 

• ‘Brain Damage’, which focuses on patients with brain damage whose condition can provide 
us with insights into how the brain works in relation to behavior. 

• ‘Behavioral Disorders’, which focuses on cognitive dysfunction in neuropsychiatric conditions 
and explores neuropsychological mechanisms and treatment strategies. 

• ‘Arousal and Attention’, which introduces key theories about arousal and attention and 
integrates these with knowledge from psychopharmacology to understand related diseases 
as insomnia and ADHD. 

• ‘Aging’, which focuses on basic theories and neurobiological processes of age-related 
cognitive decline as often found in dementia, Alzheimer’s and Parkinson’s disease. 

 
These courses combine basic neurobiological and cognitive affective mechanisms underlying 
behavior in healthy subjects and patients with neurological or psychiatric disease. In addition, the 
program includes practical training focused on neuropsychological diagnostic skills. During these 
training courses, you learn the basics of psychological research: from designing and applying 
diagnostic and experimental instruments, and assessment procedures to interpreting and reporting 
the data (e.g. obtained from simulation patients or experiments). During the second semester, you 
complete a research or clinical internship and write your master’s thesis. 
 
Admission and application  
Students with a Dutch university bachelor's degree in Psychology are directly admissible. Non-Dutch 
university bachelors in Psychology and all other university bachelors are assessed by the Board of 
Admission. 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• Curriculum vitae; 
• Certified English transcripts of university courses followed and marks received, including a 

short description of the courses; 
• A one-page motivation letter if you do not have a bachelor’s in psychology; 
• English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The specialization in Neuropsychology provides you with an excellent basis to become a versatile and 
skilled professional researcher capable of pursuing a successful career at universities and research 
institutes, in clinical settings such as hospitals and rehabilitation centers, or at schools and other 
educational institutions. The pharmacological industry may also offer good job opportunities for 
students who have completed this specialization. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

mailto:contact-fpn@maastrichtuniversity.nl
mailto:masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience.htm
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Master Psychology and Law 
Description 
The specialization in Psychology and Law is unique for the Netherlands, Belgium, and Germany. 
While introductory courses on the topic are offered at other Dutch universities, Maastricht University 
offers a complete master’s program. Cognitive and - to a lesser extent - clinical psychology form the 
essentials of this specialization. Questions that are typical for Psychology and Law are, for example: 
‘How reliable are eyewitness testimonies?’ or ‘Do serious criminals have a brain dysfunction making 
them permanently dangerous to society?’ Psychologists with a background in Psychology and Law 
ask questions that have direct relevance to the legal arena and conduct research to address these 
questions. 

The specialization in Psychology and Law is underpinned by two important elements: 
research and testing. The specialization consists of four courses. ‘Eyewitnesses and Victims’ provides 
you with insight into the psychology of eyewitnesses and victims, while ‘Forensic Psychology’ focuses 
on the development, assessment, and treatment of criminal behavior. ‘Perpetrators and Defendants’ 
exposes you to different types of offending behavior and offenders, and you also learn to analyze 
these in the context of legal questions. In ‘Experts and their Decisions’, the role that experts play in 
judicial decision-making and the validity of expert opinions are important subjects. The literature for 
these courses consists of individual research papers taken from experimental, applied, and forensic 
psychiatric journals. During the second semester, you complete a research internship and write your 
thesis. 
 
Admission and application  
Students with a Dutch university bachelor's degree in Psychology are directly admissible. Non-Dutch 
university bachelors in Psychology and all other university bachelors are assessed by the Board of 
Admission. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• Curriculum vitae; 
• Certified English transcripts of university courses followed and marks received, including a 

short description of the courses; 
• A one-page motivation letter if you do not have a bachelor’s in psychology; 
• English language proficiency. 

 
Career Prospects 
Because of the wide range of Psychology and Law themes, psychologists with a background in 
Psychology and Law are well equipped to work in diverse areas such as police investigation, juvenile 
offender institutions, child protection services, and high security forensic facilities. With its heavy 
emphasis on research, this track offers good training to students who intend to become researchers 
in the Psychology and Law field. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 
 

mailto:contact-fpn@maastrichtuniversity.nl
mailto:masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Faculties/PsychologyAndNeuroscience.htm
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Master Work and Organisational Psychology  
Description 
The master’s specialization in Work and Organisational Psychology combines theoretical knowledge 
about the cognitive aspects of work behavior, personnel and organisational psychology with practical 
applications in organizations. The following questions illustrate some of the issues studied in this 
specialization. 

• Which working conditions prevent mental fatigue? 
• What motivates people? How can we motivate people? 
• What determines the effectiveness of a team? 
• What is leadership? 
• How would you develop a satisfactory selection system for, say, air traffic controllers? 
• Which factors improve the quality of working life in the elderly? 
• How would you stimulate innovation? 

 
The program’s focus is on how people behave in organizations and why they do so. Students 
completing the program know about the major areas of work and organisational psychology. You 
understand the theoretical aspects and know how to apply job and task analysis techniques. You 
know how to determine standards of effectiveness and how to measure and evaluate human 
performance. You know how to design and evaluate employee selection tests, training programs, and 
organisational interventions. You have acquired skills in data selection and analysis required for 
conducting applied psychological research. 

During the first semester, several courses and skills labs familiarize you with the field of work 
and organisational psychology and particularly the cognitive issues of the domain. The course on 
‘Work Psychology’ presents individual and organisational outcomes of work behavior and highlights 
job design, and health and safety issues. The ‘Human Resources’ course addresses problems related 
to employee recruitment, selection, and career development. The course ‘Organization and 
Cognition’ focuses on strategy, leadership, Innovation, team cognition, negotiation, change 
management and cultural diversity. In the ‘Human Performance’ course the key question is ‘how do 
people process information during the performance of tasks’. In the second semester, you will 
continue to develop professional skills, complete a research project and write your master’s thesis. 
 
Admission and application  
Students with a Dutch university bachelor's degree in Psychology are directly admissible. Non-Dutch 
university bachelors in Psychology and all other university bachelors are assessed by the Board of 
Admission. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• Curriculum vitae; 
• Certified English transcripts of university courses followed and marks received, including a 

short description of the courses; 
• A one-page motivation letter if you do not have a bachelor’s in psychology; 
• English language proficiency. 

 
Career Prospects 
Master’s graduates can expect to find employment in various settings, such as policy development, 
research and development, and also in the field of assessment and training, and human resource 
management, consultancy as well as in private industry, governmental agencies, universities, and 
non-profit organizations. 
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Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Master Forensic Psychology 
Description 
The master’s program in Forensic Psychology prepares you for working as a scientist-practitioner in 
the forensic mental health field. Work in forensic settings is challenging. First of all, the patient group 
admitted to forensic settings is diverse and demanding, among which are persons with severe 
antisocial behavior and co-morbid mental disorders (such as schizophrenia combined with substance 
use disorders). Secondly, assessment and research questions in forensic settings are complex (for 
example, questions concerning criminal responsibility, future violence risk and parenting capacity). 
Last but not least, to be able to work effectively in the forensic field, specialized skills and knowledge 
in the field of material law and legal procedure are required, for example, to be effective as an expert 
witness in court.  

The Master in Forensic Psychology received the Quality Mark in the Education Selection 
Guide (Keuzegids Onderwijs) of 2013. This means this Master is among the few master's programs, 
which received this recognition of excellence. 
 
The program is unique because of: 

• The selected, motivated, hardworking students; 
• The learning in small groups; 
• The close contact with professors and experts in the field; 
• The practical skills labs throughout the first year; 
• The clinical and research internship in the second year; 
• The internship possibilities in various countries. 

 
The program provides you with a mix of theoretical and empirical knowledge in forensic psychology. 
You study the literature in relation to real-life problems and work in small tutorial groups to meet 
your learning goals. Furthermore, the program includes hands-on training in forensic assessment, 
therapy and expert witness skills. You work on cases as homework. The first year of the program 
prepares you for your clinical and research internships and your master’s thesis during the second 
year. 
 
Admission and application 
Each year, a maximum of 24 highly qualified students will be admitted to the program. Admission is 
limited to those with at least a university bachelor’s degree in Psychology or Mental Health Science 
from a Dutch university or a foreign university bachelor’s diploma from a program that meets similar 
achievement levels. The bachelor’s program should include the following subjects relevant to this 
master’s program: 

• Basic training in clinical interviewing skills; 
• Basic training in psychological assessment; 
• Basic training in research methodology and statistical analysis; 
• Basic training in psychopathology.  
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Eligibility will also be assessed on the basis of: 
• An excellent academic record; 
• Curriculum vitae; 
• A motivation letter for the program; 
• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency.  

 
Career Prospects 
The forensic mental health field is growing rapidly. As a result, there is a need for highly qualified 
forensic psychologists. Graduates in forensic psychology will be particularly qualified to work in 
prisons (both adult and juvenile), forensic psychiatric (inpatient and outpatient) facilities, police 
services, probation services, and in areas such as child protection and domestic violence. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Research Master Cognitive Neuroscience  
Description 
In this specialization you acquire a unique combination of in-depth knowledge on human brain 
function, perception and cognition, paralleled with an extensive and hands-on training for using the 
most advanced non-invasive brain imaging (including fMRI, fNIRS, EEG, MEG) and brain stimulation 
(TMS, tDCS) techniques. The obtained knowledge and skills provide an excellent background to 
flexibly apply these techniques in fundamental as well as applied and clinical research settings. 

This teaching program covers relevant topics of Cognitive Neuroscience and reflects the 
research expertise of the ‘Cognitive Neuroscience’ group at the Maastricht Brain Imaging Center (M-
BIC). By addressing key issues in perceptual and cognitive brain research, you will build a detailed 
understanding of how the ‘working’ brain perceives, feels, moves, learns and creates a conscious 
mind. Specific course topics include auditory and visual perception, attention, language, 
sensorimotor functions, learning and memory as well as brain connectivity and connectomics and 
neuroimaging in disorders of consciousness. 
Moreover, you learn to translate this knowledge in empirical research by extensive hands-on training 
in all aspects of the experimental cycle, including experimental design, recording and manipulating 
brain activation, and advanced data analysis. Methods that you will learn to apply include (f)MRI, 
fNIRS, DWI, TMS, tDCS, EEG/MEG as well as data analysis in Matlab, Brainvoyager and EEGLAB. 
 
Admission and application 
Each year, the program will selectively admit a maximum of 25 highly qualified students per 
specialization. Admission is limited to those with at least a university bachelor’s degree completed 
before 1 September 2016. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• The quality of your previous study results based on a certified English transcript of all 
university courses followed and marks received; 

• Curriculum vitae; 
• Motivation for and affinity with the chosen specialization; 

mailto:contact-fpn@maastrichtuniversity.nl
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• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency. 

 
Career Prospects 
This specialization provides an optimal basis for a career in brain research (how does our brain work) 
at university or research institutes as well as in applied/clinical research settings. Graduates will also 
be able to use their acquired expertise in biomedical industry, education and scientific consultancy 
(state-of-the-art application of neuroimaging methods). 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Research Master Drug Development and Neurohealth 
Description 
This specialization provides a theoretical background and practical experience in pharmaceutical drug 
research & development, medicinal nutrition and personalized healthcare. It includes interactions 
with industry and regulatory agencies. The overarching theme is the pipeline of drug research & 
development from design of the molecule to its applications in healthcare settings. 

The program covers the process of bringing a new pharmaceutical drug to the market once a 
lead compound has been identified (drug discovery). It includes pre-clinical research (in-vitro/in-
vivo), clinical trials (in volunteers and patients) and obtaining marketing authorization. Molecular, 
biological, neuroanatomical, electrophysiological, and behavioral techniques as well as biomarker 
development into diagnostics, clinical trial methodology and pharmacovigilance are taught. 
 
Admission and application  
Each year, the program will selectively admit a maximum of 25 highly qualified students per 
specialization. Admission is limited to those with at least a university bachelor’s degree completed 
before 1 September 2016. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• The quality of your previous study results based on a certified English transcript of all 
university courses followed and marks received; 

• Curriculum vitae; 
• Motivation for and affinity with the chosen specialization; 
• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The Drug Development and Neurohealth specialization equips researchers with the skills needed for 
pharmaceutical drug discovery & development and personalized healthcare in neuroscience in 
academic, industrial, as well as governmental settings. 
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Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 

 
Research Master Fundamental Neuroscience 
Description 
The specialization in Fundamental Neuroscience provides you with both a theoretical background 
and practical experience in research at the interface of biology and psychology. Compared to other 
programs, Fundamental Neuroscience not only offers formal education in brain function at a 
biological and psychological level, but adds to this interdisciplinary cross-integration in a 
neuroscience context with single brain cells as a starting point. Consequently, the focus is on 
acquiring the molecular biological, neuroanatomical, immunocytochemical, electrophysiological, and 
behavioral techniques necessary for preclinical basic research. As such, access to state-of-the-art 
laboratories is available, including microscopy, molecular biology, and biochemistry laboratories for 
tissue processing, cell culturing, histochemistry, proteomics, and genomics. 

The specialization provides an in-depth study of physiological and pathophysiological 
mechanisms underlying psychological, psychiatric and neurological disorders, including affective, 
cognitive, and motor disorders. Within this context, you also study the role of the emerging field of 
pain and neuroinflammation. Core courses are organized along these mechanisms/disorders 
including practical trainings to acquire the necessary laboratory skills. Specific workshops provide 
additional technical knowledge. 
 
Admission and application  
Each year, the program will selectively admit a maximum of 25 highly qualified students per 
specialization. Admission is limited to those with at least a university bachelor’s degree completed 
before 1 September 2016. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• The quality of your previous study results based on a certified English transcript of all 
university courses followed and marks received; 

• Curriculum vitae; 
• Motivation for and affinity with the chosen specialization; 
• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The Fundamental Neuroscience specialization equips researchers with the skills needed for 
investigations into the fundamental molecular mechanisms of psychological, psychiatric and 
neurological disorders in academic as well as industrial settings. Consequently, most students will 
eventually work in a preclinical setting to improve diagnosis, health, and treatment strategies. 
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Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Research Master Neuroeconomics 

Description 
Neuroeconomics is a truly interdisciplinary endeavor aiming at understanding human individual and 
social decision making by investigating their neuronal basis and underlying psychological processes. 
Neuroeconomics combines theoretical and empirical research methods and techniques from 
neuroscience, economics and psychology into a unified approach, aimed at an integrative 
understanding of human decision making. 

The specialization Neuroeconomics is jointly organized by the Faculty of Psychology and 
Neuroscience (FPN) and the Economics Departments of the School of Business and Economics (SBE). 
You will follow courses at SBE as well as FPN and you will receive an in-depth training in quantitative 
theoretical and empirical methods in economics and cognitive neuroscience as well as extensive 
hands-on training in all aspects of experimental and neuroscience research. 
 
Admission and application 
Each year, the program will selectively admit a maximum of 25 highly qualified students per 
specialization. Admission is limited to those with at least a university bachelor’s degree completed 
before 1 September 2016. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• The quality of your previous study results based on a certified English transcript of all 
university courses followed and marks received; 

• Curriculum vitae; 
• Motivation for and affinity with the chosen specialization; 
• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The specialization in Neuroeconomics provides an optimal basis for a career in fundamental and 
applied neuroeconomics and decision neuroscience. Graduates in this specialization are expected to 
continue their careers as PhD candidates at research institutes specializing in behavioral economics 
and decision neuroscience and will as well be able to use their acquired expertise as consultants and 
advisors in decision-making and conflict resolution. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
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Research Master Neuropsychology 
Description 
The brain is the most challenging topic to explore if you want to understand behavior. Its myriad of 
neurons, dozens of biochemical messengers and infinite neuronal interconnections provide the 
fascination that attracts many of us to conduct research in this field. Neuropsychology is an ideal 
interdisciplinary specialization for studying the brain-behavior relationship. 

The Neuropsychology specialization offers an integrated curriculum that includes most 
aspects of basic and applied neuroscience. Under the guidance of a multidisciplinary team of mainly 
psychologists, psychiatrists and psychopharmacologists as well as biologists, you will learn to use 
state-of-the art clinical and neuroimaging techniques (like EEG and fMRI) and biopsychological 
laboratory facilities. 
 
Admission and application  
Each year, the program will selectively admit a maximum of 25 highly qualified students per 
specialization. Admission is limited to those with at least a university bachelor’s degree completed 
before 1 September 2016. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• The quality of your previous study results based on a certified English transcript of all 
university courses followed and marks received; 

• Curriculum vitae; 
• Motivation for and affinity with the chosen specialization; 
• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency. 

 
Career Prospects 
The specialization provides an excellent basis for you to become a versatile and skilled professional 
researcher, capable of pursuing a successful career in the Netherlands or abroad. You will become 
perfectly qualified to pursue a PhD research trajectory or related research positions, whether or not 
in combination with postgraduate clinical training. The Neuropsychology specialization also provides 
you with a solid scientific background for any research or academic policymaking position at 
universities, research institutes or the industry (e.g., pharmaceutical, food, and medical technology 
companies) as well as for positions in general health care and diagnostic institutes. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
 

Research Master Psychopathology 
Description 
The specialization in Psychopathology provides you with the theoretical background and clinical 
insight necessary for future research in the various fields of mental health, in particular experimental 
psychopathology, clinical psychology and psychiatry. A strong focus on research questions that can 
inform prevention and intervention strategies differentiates this master’s program from many 
others, making it an ideal choice for those who intend in the future to combine science and clinical 
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practice. You work with a multidisciplinary team of internationally esteemed researchers, such as 
psychologists, psychiatrists, epidemiologists, and neuroscientists. 

A total of nine interactive core seminars, each extending over 4 weeks, cover current 
theories and methods that can clarify genetic, environmental, psychological and neurobiological 
processes underlying the onset, course, treatment, and prevention of mental disorders throughout 
the lifecycle. In addition to specific disorders, attention is paid to broader issues and controversies, 
such as gender and cultural differences, validity of classification systems for psychopathology, 
advantages and disadvantages of experimental and animal models, gene-environment interactions 
and the nature of resilience.  
Through extensive practice in writing research proposals, you will learn to formulate testable 
hypotheses and translate these into research designs. Workshops will expose you to a wide variety of 
research methods, ranging from neuroimaging to epidemiology. Although research remains the 
primary focus, this specialization includes training in diagnostic and other clinical skills, as well as 
clinical and research experience in a health care setting. 
 
Admission and application  
Each year, the program will selectively admit a maximum of 25 highly qualified students per 
specialization. Admission is limited to those with at least a university bachelor’s degree completed 
before 1 September 2016. 
 
Eligibility will also be assessed on the basis of: 

• The quality of your previous study results based on a certified English transcript of all 
university courses followed and marks received; 

• Curriculum vitae; 
• Motivation for and affinity with the chosen specialization; 
• Two academic letters of recommendation; 
• Proof of English language proficiency. 

 
Career Prospects 
This specialization provides optimal preparation for PhD studies in psychology or psychiatry and 
careers in academic and other research institutions. Graduates are also well equipped to enter 
clinical training programs, which they often combine with further research. 
 
Contact 

Faculty of Psychology and Neuroscience, Maastricht University  

Postal address: P.O. Box 616, 6200 MD Maastricht  

Visiting address: Universiteitssingel 40, 6229 ER Maastricht, East, level 1, Front Office FPN  
General phone number Maastricht University: +31(0) 433882222 
Phone: +31 43 388 2209 / 1554 / 82180 
E-mail: contact-fpn@maastrichtuniversity.nl or masterinfo-fpn@maastrichtuniversity.nl  
Internet: www.maastrichtuniversity.nl/fpn 
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Introductie op Universiteit Twente 
Hoe handelen mensen? En hoe kunnen we psychologische kennis inzetten om problemen uit de 
praktijk op te lossen? Typisch vragen die aan bod komen tijdens de masteropleiding Psychology. De 
opleiding duurt één jaar (voltijds) en je kunt starten in september en februari. Het pre-master 
programma start in september en februari.  

De masteropleiding Psychology heeft vijf specialisaties. Vanaf september 2015 zijn vier van 
deze specialisaties Engelstalig, één is Nederlandstalig.  
Tijdens de masteropleiding Psychology bestudeer je het gedrag van mensen. Je verwerft kennis en 
inzicht in psychologische theorieën om gedrag op systematische wijze te analyseren. Je ontwerpt 
goede en werkbare oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, waar mogelijk met gebruik van 
technologische toepassingen. Denk aan games die leervaardigheden verbeteren, online interventies 
in de gezondheidszorg en I-phone apps om criminaliteit in woonwijken te kunnen melden. 

Na je studie kun je als expert van menselijk gedrag in de maatschappij je waarde bewijzen. 
Waar en in welke sector je gaat werken is mede afhankelijk van de door jou gekozen specialisatie in 
de master. De psycholoog als hulpverlener in de gezondheidszorg is misschien wel het meest bekend. 
Maar je kunt ook als adviseur, projectleider of trainer terechtkomen bij de overheid, in het 
bedrijfsleven, onderwijs of de wetenschap. 

 
 

Master Conflict, Risk & Safety 
Beschrijving 
Deze Engelstalige specialisatie richt zich op bedreigingen van psychologische, fysieke of 
maatschappelijke veiligheid van burgers. Je ontwerpt toepassingsgerichte interventies met aandacht 
voor nieuwe technologie. 

Deze masterspecialisatie aan de Universiteit Twente kent een uniek programma, waarbij 
theoretische kennis wordt gekoppeld aan praktische toepassingen in de vorm van interventies. 
Sociale psychologie vormt de primaire theoretische basis, maar in het programma komen tevens 
elementen voor uit de klinische psychologie, cognitieve psychologie en arbeids- en 
organisatiepsychologie. Veel van onze projecten worden dan ook uitgevoerd in nauwe samenwerking 
met partners uit de beroepspraktijk (waarbij we zo veel mogelijk kijken naar bestaande casussen) en 
zijn gericht op het ontwerpen en evalueren van effectieve interventies. 
Het curriculum is nauw verweven met ons onderzoeksprogramma en is georganiseerd rond drie 
thema’s: 

- Conflict- en crisismanagement:   
- Risicoperceptie en risicocommunicatie 
- Uitleggen van en omgaan met riskant, asociaal en crimineel gedrag 

 
We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in projecten op het snijvlak van verschillende thema’s, zoals 
het gebruik van conflictframes om terroristische acties te verklaren en onderzoeken, de dynamiek 
van gijzelingsonderhandelingen, het ondervragen van verdachten of interactie op het gebied van 
HUMINT (‘human intelligence’). Een ander voorbeeld is het onderzoek naar de totstandbrenging van 
effectieve samenwerkingsverbanden met de gemeenschap (bijv. wijkpolitie) om misdaad en 
wangedrag te voorkomen. Daarnaast analyseren en voorspellen we trends in de ontwikkeling van het 
publieke debat over maatschappelijke risico’s en kijken we hoe nieuwe maatschappelijke trends zoals 
slachtoffer-daderbemiddeling het beste kunnen worden georganiseerd. 
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Toelatingseisen 
Ga voor de toelatingseisen naar de website  
http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/toelating/ 
 
Toekomstperspectieven: 
Tijdens de masterspecialisatie heb je geleerd om veiligheidsinterventies te ontwikkelen, 
implementeren en evalueren. Dit maakt jou bij uitstek geschikt om aan de slag te gaan als 
gedragswetenschapper bij de politie, defensie of justitie als trainer, mediator, veiligheidsonderzoeker 
of als veiligheidsadviseur. Ook kun je als trainer of mediator aan de slag. Andere mogelijkheden zijn 
veiligheidsadviseur of -coördinator bij een publieke of private organisatie, personeelsmanager, 
beleidsmedewerker of adviseur bij een ministerie of multinational of als onderzoeker/adviseur op 
het gebied van veiligheid (bijv. aan een universiteit of bij WODC, TNO, RIVM). 
 
Contactgegevens 
Dr. Sven Zebel (s.zebel@utwente.nl) 
 
 

Master Human Factors & Engineering Psychology 
Beschrijving 
In deze Engelstalige specialisatie staat de interactie tussen mens en techniek centraal. Je ontdekt hoe 
je met kennis van de cognitieve psychologie technologische toepassingen kunt ontwerpen of 
verbeteren 
In deze masterspecialisatie ligt de focus op de behoeften en vaardigheden van mensen in de 
interactie met technologie. Je leert verder te kijken dan het individu: hoe werkt de omgeving in op 
het individu? Waarom kan er niet alleen sprake zijn van menselijk falen? Daarnaast vertaal je 
cognitieve processen naar intelligente systemen: wat maakt een systeem intelligent? Hoe kan een 
intelligent systeem (denk aan een robotstofzuiger) zelf waarnemen of beslissen? Verder onderzoek je 
de gebruiksvriendelijkheid van bijvoorbeeld websites of applicaties en hoe de bediening van een 
systeem beter afgestemd kan worden op de behoefte vanuit de eindgebruiker 

Tijdens de masterthese kun je bijvoorbeeld onderzoek doen naar hoe mensen via een 
systeem feedback willen ontvangen over hun energiegebruik. Je kunt ook kijken naar hoe je 
processen in een fabriek kunt optimaliseren, rekening houdend met de cognitieve beperkingen (zoals 
de mentale werkbelasting) van de werknemers. 
 
Toelatingseisen: 
Ga voor de toelatingseisen naar de website 
http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/toelating/  
 
Toekomstperspectieven 
Als afgestudeerde in Human Factors & Engineering Psychology kun je bedrijven en instellingen een 
innovatieve en praktische oplossing voor bestaande of nieuwe producten, systemen of technologieën 
bieden. Je kunt hierdoor werken als humanfactors expert of consultant binnen grote (internationale) 
bedrijven, als usability expert of als wetenschappelijk onderzoeker binnen de universiteit of 
organisaties zoals TNO of het IfADo. 
 
Contactgegevens 

MSc. Suzanne Vosslamber (s.m.vosslamber@utwente.nl) 
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Master Health Psychology 
Beschrijving 
Deze Engelstalige specialisatie richt zich op de bevordering van gezond gedrag, adaptatie aan ziekte, 
en verbetering van gezondheidszorg. Het creëren van technologische interventies (eHealth) staat 
centraal. 
Hoe kun je ‘comazuipen’ tegengaan? Kunnen kinderen via persuasieve coaching en ‘serious games’ 
leren omgaan met diabetes?  Welke impact hebben technologische innovaties zoals slimme 
monitoring via sensoren, het elektronisch patiëntendossier en sociale media op gezondheid en 
gedrag van mensen? 

De specialisatie Gezondheidspsychologie (GP) richt zich op de wisselwerking tussen de 
psyche en gezondheid. Voorbeelden van doelgroepen zijn: hoog risico jongeren, ouderen, mensen 
met chronische aandoeningen en hun omgeving, en professionals in de zorg. In deze 
masterspecialisatie bestudeer je de mogelijkheden en creatieve oplossingen voor persuasieve 
eHealth technologieën om gezond gedrag te bevorderen en de kwaliteit van leven van (chronisch) 
zieken te verbeteren, bijvoorbeeld door zelf-monitoring en persuasieve coaching. Je verdiept je in 
theorieën over de relatie tussen psyche en lichaam, en leert om op basis van psychologische 
theorieën (technologische) interventies te ontwerpen die preventief werken, herstel stimuleren, of 
het voor patiënten eenvoudiger maken om hun ziekte te managen.  

Met je masterthese kun je bijvoorbeeld aansluiten bij ons onderzoek rondom ‘eHealth’ en je 
verdiepen in vraagstukken als: Hoe kunnen persuasieve coaching technologieën en ‘serious games’ 
helpen bij het voorkomen van overgewicht? Wat is de impact van online inzage in het medisch 
dossier op de arts-patiëntrelatie? Veel van onze studenten combineren hun stage en masterthese bij 
externe instellingen, zoals het RIVM, het Voedingscentrum, GGD’en of ziekenhuizen. 
 
Toelatingseisen: 
Ga voor de toelatingseisen naar de website 
http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/toelating/ 
 
Toekomstperspectieven: 
Als afgestudeerde van de masterspecialisatie Gezondheidspsychologie speel je in je toekomstige 
werkveld een initiërende en coördinerende rol bij het ontwerp, implementatie en evaluatie en 
inkoop van innovatieve gezondheidsbevorderende interventies voor het publiek, patiënten of 
zorgverleners. Je kunt werken als onderzoeker, beleidsmedewerker, coördinator van GP-interventies 
bij gezondheidbevorderende instituten (bijvoorbeeld RIVM, NISB, Soa Aids Nederland), ziekenhuizen 
of zorginstellingen, GGD’en, bedrijven en onderzoeksinstellingen. 
 
Contactgegevens 
Dr. Stans Drossaert (c.h.c.drossaert@utwente.nl) 
 
 

Master Learning Sciences 
Beschrijving: 
Mensen leren hun leven lang: individueel, met anderen, op school, tijdens een opleiding, in hun werk 
en daarbuiten. In deze specialisatie leer je leerprocessen beschrijven, verklaren, en beïnvloeden. 
In deze Engelstalige specialisatie staat de onderwijspsychologie centraal. Je analyseert leerprocessen 
om deze te begrijpen  en beïnvloeden. Ook maak je kennis met ontwerpmodellen waarmee je 
leerarrangementen kunt analyseren en vormgeven. 
In de masterthese concentreer je je op een van de thema’s of projecten van de vakgroep. Je richt een 
onderzoek in en voert het uit. Kies je voor het thema hoogbegaafdheid, dan kun je bijvoorbeeld 
onderzoeken hoe het komt dat hoogbegaafde kinderen soms heel slecht presteren op de 
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basisschool. En richt je je op onderzoekend leren, dan kun je bijvoorbeeld bestuderen hoe serious 
games het leren kunnen bevorderen. 
 
Toelatingseisen: 
Ga voor de toelatingseisen naar de website 
http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/toelating/ 
 
Toekomstperspectieven 
Met de masterspecialisatie Instructie, Leren & Ontwikkeling wordt je opgeleid om leerprocessen in 
diverse contexten te onderzoeken en waar nodig instructie-oplossingen aan te dragen. Met je kennis 
over leren kun je adviseren over het verbeteren van leerprocessen en leeruitkomsten. Met je kennis 
over instructiemethoden kun je werken aan leerarrangementen, met of zonder ICT, in zowel de 
profit- als de non-profitsector. 
 
Contactgegevens 
Dr. Hans van der Meij (h.vandermeij@utwente.nl) 
 
 

Master Positieve Psychologie en Technologie (PPT) 
Beschrijving: 
In deze unieke, Nederlandstalige specialisatie doe je klinische basiskennis en –vaardigheden op 
rondom het begrijpen en behandelen van psychische stoornissen binnen de positieve geestelijke 
gezondheidszorg. 

Een belangrijke pijler van deze masterspecialisatie is positieve geestelijke gezondheid. De 
geestelijke gezondheidszorg richt zich namelijk al enige tijd niet alleen op de behandeling van 
psychische stoornissen, maar ook op de bevordering van positieve geestelijke gezondheid of 
welbevinden. Er is toenemend bewijs dat welbevinden mensen veerkrachtiger en productiever 
maakt en dat welbevinden beschermt tegen psychische stoornissen. Je ontwikkelt je tot een 
scientist-practitioner die klachtgericht en persoonsgericht kan werken in een zorgcontext waarin 
technologie (ICT-toepassingen) een rol speelt. 

Een tweede belangrijke pijler is technologie. Technologische ontwikkelingen spelen een 
steeds grotere rol binnen de geestelijke gezondheidszorg, onder andere in de vorm van het 
aanbieden van online behandelingen via internet. Binnen deze unieke specialisatie ontwikkel je je tot 
een scientist-practitioner die zowel klachtgericht als persoonsgericht kan werken in een zorgcontext 
waarin technologie steeds nadrukkelijker een rol speelt, in de vorm van ICT-toepassingen. Na deze 
master heb je toegang tot de GZ-opleiding, maar je zou ook als coach, counselor of adviseur aan de 
slag kunnen. 

Voor je masterthese kun je aansluiten bij verschillende lopende onderzoeken. In veel 
gevallen buig je je hierbij over de vraag hoe je (positieve) geestelijke gezondheid kunt bevorderen. 
Vaak doe je dat in een toegepaste (technologische) setting. Je onderzoekt bijvoorbeeld de 
effectiviteit van positiefpsychologische interventies op het geluk en welbevinden van kinderen en 
volwassenen. Of je onderzoekt de relatie tussen de kenmerken van toekomstverhalen en (positieve) 
geestelijke gezondheid. 
 
Toelatingseisen: 
Ga voor de toelatingseisen naar de website 
http://www.utwente.nl/onderwijs/master/opleidingen/psychology/toelating/ 
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Toekomstperspectieven: 
Als psycholoog gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg kun je praktisch handelen 
afstemmen op wetenschappelijke kennis. Met praktische en/of technologische toepassingen 
behandel je psychische stoornissen en bevorder je de positieve geestelijke gezondheid. Hierdoor kun 
je bijvoorbeeld aan de slag als (basis)psycholoog binnen de GGZ of een revalidatiecentrum, of als 
onderzoeker of ontwerper van interventies. Met deze masterspecialisatie kun je ook voldoen aan de 
eisen voor de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) en de GZ-opleiding. 
 
Contactgegevens 
MSc. Hester Trompetter (h.r.trompetter@utwente.nl) 
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UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM (UvA) 
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Introductie Universiteit van Amsterdam 
De Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft een lange geschiedenis. Voortgekomen uit het 
Athenaeum Illustre (1632) behoort de UvA met ruim 30.000 studenten, 5.000 medewerkers en een 
budget van meer dan 600 miljoen euro tot de grote algemene universiteiten in Europa. De UvA heeft 
zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvindt op het gebied van de 
geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, 
natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. 
Jaarlijks verschijnen circa 7.500 wetenschappelijke publicaties van UvA-medewerkers. Het 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek behoort op veel gebieden tot de internationale top. De 
uiteenlopende toepassingsgerichte onderzoekprogramma's zijn deels multidisciplinair van aard en 
gericht op maatschappelijke vraagstukken. 
De UvA staat voor een kritisch, onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat, met een 
open sfeer en een sterke betrokkenheid bij Amsterdam en de samenleving. 

De UvA biedt academisch onderwijs aan op alle wetenschapsgebieden en staat open voor 
alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging – die met volle inzet 
van eigen talent werken aan de ontwikkeling en overdracht van wetenschappelijke kennis als bron 
van culturele rijkdom en als basis voor duurzame vooruitgang.  

De afdeling Psychologie biedt een drietal masters. Twee van deze masters zijn onderverdeeld 
in mastertracks. Een aantal daarvan heeft beperkt plaats: 

Master Track 

Psychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie 

Psychologie Brein & Cognitie 

Psychologie Methodological & statistical consultancy 

(voorheen Psychologische Methodenleer) 

Psychologie Psychologische gedragsbeïnvloeding 

(voorheen Sociale Psychologie) 

Psychologie Sport- en Prestatiepsychologie 

Psychologie Training & Development 

Gezondheidszorgpsychologie Klinisch Forensische Psychologie 

Gezondheidszorgpsychologie Klinische Neuropsychologie 

Gezondheidszorgpsychologie Klinische Ontwikkelingspsychologie 

Gezondheidszorgpsychologie Klinische Psychologie 

Psychology (research) Research Master Psychology 

 
Toelating en aanmelding 
Voor alle masters in Nederland geldt dat zij per 2014 formeel selectief geworden zijn. Dit geldt ook 
voor de mastertracks van Psychologie aan de UvA. De toelatingsvoorwaarden verschillen per track. 

Voor de meeste mastertracks geldt dat je een UvA bachelor Psychologie nodig hebt in 
dezelfde specialisatie als de mastertrack. Wanneer je dit bachelorprogramma binnen vier jaar hebt 
afgerond, ben je zonder meer toelaatbaar tot de mastertrack. Wanneer je langer over je bachelor 
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hebt gedaan, maar je hebt een cijfergemiddelde van 7 behaald en maximaal 6 herkansingen gedaan, 
dan ben je eveneens zonder meer toelaatbaar.  
Alleen in het geval dat het aantal kandidaten het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, zullen we 
kandidaten met de hogere cijfergemiddelden en de kortere studieduur voorrang krijgen. 

Naast de genoemde vereisten aan je vooropleiding, vragen we je om een studieplanning voor 
je mastertrack, toegelicht in maximaal 300 woorden. 

Kandidaten die niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen, worden geadviseerd contact op 
te nemen met de studieadviseurs van Psychologie: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl. Kandidaten met 
een andere specialisatie in de bachelor, met een elders behaald bachelor in de Psychologie en 
kandidaten met een andere opleiding, kunnen bij de studieadviseurs verzoeken om een 
schakeltraject.  

Om je aan te melden voor de mastertrack, vul je een online formulier in. NB: Het is niet 
noodzakelijk je bachelor afgerond te hebben op het moment van aanmelding. Wel moet je je 
bachelor-diploma bij aanvang van de master behaald hebben, dit is uiterlijk 31 augustus. 
 

Master Arbeids- en Organisatiepsychologie 
Korte beschrijving 
Als Arbeids- en Organisatiepsycholoog houd je je bezig met het individueel en gezamenlijk 
functioneren en presteren van mensen in arbeidssituaties. In het masterprogramma Arbeids- en 
organisatiepsychologie (A&O) worden de volgende thema's behandeld: 

 conflicthantering en onderhandelen; 
 creativiteit en besluitvorming in groepen; 
 motivatie en arbeidsgedrag; 
 leiderschap; 
 personeelsselectie en discriminatie; 
 stresstheorieën; 
 de relatie tussen arbeid en welbevinden; 
 persoon-organisatie fit; 
 het functioneren van zelfsturende teams. 

 
Bij A&O leer je op een fundamenteel-theoretische manier vragen uit de praktijk van organisaties te 
onderzoeken. Naast solide theorievorming zoek je tevens naar geschikte toepassingen van deze 
kennis. 
 
Toekomstperspectief 
Als afgestudeerde in de Arbeids- en organisatiepsychologie heb je een breed scala van 
beroepsmogelijkheden. Enkele voorbeelden van functies waarin je terecht kunt komen zijn: 

 psycholoog op een bureau voor personeelsselectie; 

 beleidsmedewerker bij een overheidsinstantie; 

 onderzoeker / docent aan een universiteit; 

 organisatieadviseur bij verschillende organisatieadviesbureaus; 

 zelfstandige vestiging als beleidsadviseur en onderzoeker; 

 hoofd opleiding, training en development; 

 hoofd of medewerker van een afdeling Personeel en Organisatie; 

 medewerker bij een Arbodienst; 

 docent, supervisor, trainer op een instelling voor HBO; 

 beleidsondersteunend onderzoeker bij grote bedrijven en de overheid. 
 
 
 

mailto:studieadviseur-psy-fmg@uva.nl
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Contactgegevens 
Voor meer informatie neem gerust contact op met Edwin van Hooft, e.a.j.vanhooft@uva.nl. 
 

Mastertrack Brein en Cognitie 
Korte beschrijving 
Brein en Cognitie omvat een breed scala aan onderwerpen, variërend van elementaire perceptuele 
processen tot probleemoplossing. Daarnaast is er een grote variatie aan onderzoeksmethoden; van 
simpele reactietijdmetingen tot neuro-imaging studies en computersimulaties. 
Deze mastertrack toont de duidelijke verbanden die Brein & Cognitie heeft met meer praktijkgerichte 
onderwerpen zoals de ergonomie en de neuropsychologie.  
 
Toekomstperspectief 
Met de mastertrack Brein en Cognitie kun je terechtkomen in settings waarin onderzoek en 
onderzoeksvaardigheden een belangrijke rol spelen. Enkele voorbeelden: 

 medewerker bij een instituut voor toegepast onderzoek; 

 medewerker bij een onderzoeksafdeling van een ministerie; 

 promovendus aan een universiteit. 
 
Contactgegevens 
Voor meer informatie neem gerust contact op met Manon Slockers, M.I.slockers@uva.nl. 
 

Mastertrack Methodological and Statistical Consultancy 
Korte beschrijving 
In de mastertrack Methodological and Statistical Consultancy wordt de student opgeleid tot 
statistisch en methodologisch consultant die zowel binnen als buiten de Psychologie kan adviseren. 
De studenten die deze master succesvol doorlopen zijn kundig in het adviseren over of het opzetten 
van toegepast sociaal-wetenschappelijk onderzoek, het analyseren van grote hoeveelheden data, en 
het visueel en tekstueel presenteren van resultaten. 
Deze mastertrack zal (deels) in het Engels worden aangeboden.  
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde van deze mastertrack terecht kunt 
komen, zijn: 

 methodologisch adviseur in het bedrijfsleven bv bij onderzoeksbureaus; 

 onderwijskundig testontwikkelaar, of testuitgever; 

 consultant (o.a.: Deloitte, Price Waterhouse Coopers en Cap Gemini); 

 data manager, data-analist, marktonderzoeker; 

 beleidsmedewerker bij de overheid; 

 methodologiedocent. 
 
Contactgegevens 
Voor meer informatie, neem gerust contact op met Robert Zwitser, r.j.zwitser@uva.nl. 
 

Mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding 
Korte beschrijving 
In de mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding ligt de nadruk op de toepassing van 
(sociaal)psychologische kennis om menselijk gedrag te kunnen beïnvloeden. Een aantal vaardigheden 
is hierbij van belang, zoals het kunnen analyseren van (bestaand) gedrag middels bijvoorbeeld 
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surveyonderzoek, en het kunnen ontwikkelen en evalueren van interventies volgens ‘evidence-
based’ methodieken, zoals ‘intervention mapping’.  
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde in de richting psychologische 
gedragsbeïnvloeding terecht kunnen komen, zijn: 
• beleids- en onderzoeksfuncties bij overheids- en voorlichtingsinstanties zoals 

elektriciteitsmaatschappijen, belangenverenigingen op het gebied van 
consumentenaangelegenheden en op het gebied van bijvoorbeeld gezondheid en milieu;  

• (toegepast) onderzoeker bij instanties als het Sociaal Cultureel Planbureau, TNO, TNS-NIPO, 
Motivaction, of andere onderzoeksbureaus zoals de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente Amsterdam; 

• voorlichter over gezondheidsgedrag (bijv. bij Voedingscentrum); 
• reclamemaker.  
 
Contactgegevens 
Voor meer informatie neem gerust contact op met Michael Vliek, M.L.W.Vliek@uva.nl. 
 

Mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie 
Korte beschrijving  
Welke psychologische processen zijn van invloed op het leveren van topprestaties? Dat is de centrale 
vraag van deze mastertrack. Zowel bij sportpsychologie als prestatiepsychologie gaat het steeds om 
twee deelvragen: hoe zorg je ervoor dat mensen op hun best presteren op de momenten dat het er 
echt om gaat? En hoe help je mensen om hun ambities waar te maken? Hiervoor kijk je enerzijds 
naar individuele factoren zoals zelfvertrouwen, concentratie, prestatiedruk, motivatie en faalangst. 
Anderzijds bestudeer je sociale factoren zoals groepsprocessen, teamprestaties, leiderschap, 
coaching, en de rol van media en publiek. Je onderzoekt daarvoor de psychologische literatuur en je 
denkt na over hoe je die kennis kunt vertalen naar praktische toepassingen, bijvoorbeeld in een 
functie als coach, trainer, consultant of beleidsmaker. 
 
Toelating en aanmelding 
De mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie is een selectief programma. Jaarlijks worden 
maximaal 20 studenten toegelaten. Studenten met een (WO) bachelor Psychologie kunnen zich 
aanmelden, mits zij aan de volgende eisen voldoen:  

 Een sportpsychologie-vak van minimaal 6 ec behaald hebben;  

 Een motivatie-vak van minimaal 6 ec behaald hebben;  

 Een toegepast methode en statistiek vak van minimaal 6 ec, op derdejaars bachelorniveau 
behaald hebben.  

Het motivatie-vak moet specialistisch zijn, en is niet te vervangen door een algemene cursus over 
Arbeids- en organisatiepsychologie of Sociale psychologie. Ook cursussen over groepsdynamica, 
gesprekstechnieken, persoonlijkheid, groepen en teams, of organisatieverandering zijn niet 
voldoende. 
In het methode-en statistiekvak moeten de volgende onderwerpen aan bod zijn geweest: het 
formuleren van onderzoeksvragen, het vertalen van onderzoeksvragen in onderzoeksdesigns, de 
voordelen en beperkingen van verschillende onderzoeksdesigns en methoden, de operationalisatie 
van theoretische concepten, en het testen van hypothesen met behulp van verschillende 
analysetechnieken. Op de website van de track vind je een handig overzicht van de toelatingseisen. 
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde Sport- en prestatiepsychologie terecht 
kunnen komen: 
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 sportpsycholoog (volg dan na de mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie de 
postmasteropleiding tot Praktijksportpsycholoog POPS); 

 consultant bij een psychologisch adviesbureau dat zich richt op prestatieverbetering; 

 mentaal begeleider van een dansgezelschap; 

 trainer faalangsttrainingen voor musici. 
 
Contactgegevens 
Neem gerust contact op met Gerald Weltevreden (docent en mastercoördinator), 
g.m.weltevreden@uva.nl  
 

Mastertrack Training & Development 
Korte beschrijving  
Het Social Skills Lab verzorgt sinds 1987 de mastertrack Training & Development binnen de opleiding 
Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. De mastertrack Training & Development is een 
selectief programma. Jaarlijks worden maximaal 20 studenten toegelaten. In deze masterstrack 
worden studenten theoretisch en praktisch opgeleid tot psycholoog-trainer. Het doel van de 
mastertrack is om trainers op te leiden die breed inzetbaar zijn, gewend zijn om kritisch naar zichzelf 
te kijken en met een wetenschappelijke blik opdrachten weten te benaderen. 

Studenten leren vanuit hun eigen stijl groepsprocessen te begeleiden. Zij leren door middel 
van experiental learning in hun eigen lessen de theorie toe te passen en zo de relevantie van de 
aangereikte kennis in te zien en te ervaren. Op deze wijze wordt goed aangesloten op de eigen 
leerdoelen. De student leert verschillende soorten oefeningen en trainingen te begeleiden, zowel in 
samenwerking met een collega-student als zelfstandig. 

Uniek aan deze trainersopleiding is dat de studenten bovendien direct ervaring opdoen 
tijdens hun stageperiode waarin ze een practicum begeleiden voor tweedejaarsstudenten. De 
student is dus altijd verzekerd van een stageplaats. Nadat er meer inzicht is verkregen in de 
basistrainerstechnieken en de stage is doorlopen, leert de student hoe leerdoelen omgezet kunnen 
worden in een training of workshop. De student leert eveneens wat de beste wijze en tijd van 
evalueren is.  
 
Toelating en aanmelding 
Toelating tot de mastertrack Training & Development geschiedt op basis van selectie. Elk jaar starten 
twee opleidingsgroepen van 10 studenten.  
 
Toelatingseisen:  
Bachelor Psychologie binnen de UvA inclusief het Gesprekspracticum  
Om te kunnen solliciteren moet een bachelor Psychologie aan de UvA behaald zijn. Een andere 
vooropleiding dan Psychologie geeft geen toegang. Aanmelding kan ook als het bachelor examen 
bijna is voltooid. Wanneer de opleiding begint, moet echter formeel het bachelorsdiploma behaald 
zijn.  
 
Een bachelor Psychologie buiten de UvA:  
Studenten die een bachelor Psychologie buiten de UvA gehaald hebben, kunnen ook solliciteren. Het 
vak Gesprekspracticum dient wel eerst aan de UvA gevolgd te zijn. Bovendien moet een verzoek tot 
toelating tot de master Psychologie aan de UvA door de Examencommissie goedgekeurd zijn. Er 
kunnen aanvullende eisen voor de te volgen mastertrack gesteld worden. Voor inlichtingen en 
inschrijving voor het Gesprekspracticum, kun je je wenden tot de studieadviseurs, dagelijks 
spreekuur van 10.00 - 14.00 uur of studieadviseur-psy-fmg@uva.nl.  
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Toekomstperspectief 
Het beroep van psycholoog-trainer is een aantrekkelijk perspectief voor hen die een breed 
beroepsveld binnen de psychologie zoeken. Het maakt gebruik van uiteenlopende theoretische en 
praktische invalshoeken en is gesitueerd op het kruispunt van sociale, klinische en arbeids- en 
organisatiepsychologie. 
Enkele voorbeelden van functies waarin de afgestudeerde studenten terecht komen:  

 trainer in sociale en communicatievaardigheden bij profit- en non-profit organisaties; 

 docent; 

 human resource manager; 

 opleidingsadviseur; 

 re-integratiebegeleider; 

 selectieadviseur; 

 assessmentpsycholoog; 

 studieadviseur; 

 coach; 

 groepstherapeut. 
 
Contactgegevens 
Neem voor meer informatie gerust contact op met Barbera Rosenhart of Sanne Kateman, via: 
masteraanmelding-psy-fmg@uva.nl. 
 
 

Mastertrack Psychologie en Gezondheidsgedrag 
Let op! 
De track Psychologie van Gezondheidsgedrag zal in het studiejaar 2016-2017 in aangepaste vorm 
worden aangeboden als onderdeel van de nieuwe mastertrack Psychologische Gedragsbeïnvloeding. 
 

Master Gezondheidszorgpsychologie 
Toelating en aanmelding 
Voor alle masters in Nederland geldt dat zij per 2014 formeel selectief geworden zijn. Dit geldt ook 
voor de mastertracks van Psychologie aan de UvA. De toelatingsvoorwaarden verschillen per track. 

Voor de meeste mastertracks geldt dat je een UvA bachelor Psychologie nodig hebt in 
dezelfde specialisatie als de mastertrack. Wanneer je dit bachelorprogramma binnen vier jaar hebt 
afgerond, ben je zonder meer toelaatbaar tot de mastertrack. Wanneer je langer over je bachelor 
hebt gedaan, maar je hebt een cijfergemiddelde van 7 behaald en maximaal 6 herkansingen gedaan, 
dan ben je eveneens zonder meer toelaatbaar.  
Alleen in het geval dat het aantal kandidaten het aantal beschikbare plaatsen overstijgt, zullen we 
kandidaten met de hogere cijfergemiddelden en de kortere studieduur voorrang krijgen. 

Naast de genoemde vereisten aan je vooropleiding, vragen we je om een studieplanning voor 
je mastertrack, toegelicht in maximaal 300 woorden. 

Kandidaten die niet kunnen voldoen aan de toelatingseisen, worden geadviseerd contact op 
te nemen met de studieadviseurs van Psychologie: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl. Kandidaten met 
een andere specialisatie in de bachelor, met een elders behaald bachelor in de Psychologie en 
kandidaten met een andere opleiding, kunnen bij de studieadviseurs verzoeken om een 
schakeltraject.  

Om je aan te melden voor de mastertrack, vul je een online formulier in. NB: Het is niet 
noodzakelijk je bachelor afgerond te hebben op het moment van aanmelding. Wel moet je je 
bachelordiploma bij aanvang van de master behaald hebben, dit is uiterlijk 31 augustus. 
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Mastertrack Klinische Forensische Psychologie 
Korte beschrijving  
De mastertrack Klinische Forensische Psychologie is een selectief programma. Jaarlijks worden 
maximaal 20 studenten toegelaten. De mastertrack Klinische Forensische psychologie binnen de 
master Gezondheidszorgpsychologie biedt specialistisch onderwijs over de relatie tussen psychische 
stoornissen en delictgedrag, vooral gewelddadig en seksueel delictgedrag. 

Het forensisch psychiatrisch veld is de laatste jaren volop in beweging. Daarbij mogen 
forensisch psychiatrische onderwerpen zich altijd verheugen in een grote interesse van zowel de 
media als de politiek. Ook studenten geven blijk van de nodige animo, gezien het aantal 
inschrijvingen de afgelopen jaren op het keuzevak forensische psychologie. 
 
Toelating en aanmelding 
Je kunt meedoen aan de selectie voor de mastertrack met een bachelordiploma Psychologie met een 
jaar specialistisch onderwijs op het gebied van de klinische psychologie of klinische 
neuropsychologie. In geval van ontoereikendheid van deze klinische vooropleiding kun je een 
schakeljaar volgen. NB: Het is niet noodzakelijk je bachelor afgerond te hebben op het moment van 
aanmelding. Wel moet je je bachelordiploma bij aanvang van de master behaald hebben, dus uiterlijk 
31 augustus. 
  
Bij de selectie houden we rekening met volgende criteria:  
Academisch:  

 Bewezen academische kwaliteit (zoals bijvoorbeeld kan blijken uit je cijferlijst). 
Klinisch:  

 Goede klinische vaardigheden (zoals kan blijken uit aanbevelingsbrief of cijfers voor vakken 
klinische gespreksvoering). 

Forensisch:  

 Ervaring met de forensische populatie (bijvoorbeeld als buddy/vrijwilliger, of via onderzoek 
in de forensische populatie). 

 Kennis van en affiniteit met het forensische veld (zoals kan blijken uit bijvoorbeeld de 
selectie van keuzevakken, of het verrichten van forensisch onderzoek). 

 Een nuchtere blik en kritisch denkvermogen. 
  
De selectie vindt jaarlijks plaats in het voorjaar. Voor 2016-2017 geldt dat je volledige aanmelding 
(inclusief verzoek tot toelating indien van toepassing) in ons bezit moet zijn voor 1 april 2016. Op 12 
april vindt de selectie plaats en worden kandidaten verwittigd. Geselecteerde kandidaten worden 
verwacht op de voorlichtingsdag op de UvA op 25 april. 
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde in de mastertrack Klinische Forensische 
Psychologie terecht kunt komen: 

 forensisch psycholoog in de gevangenis; 

 forensisch psycholoog in een TBS-kliniek; 

 forensisch psycholoog in een ambulante forensische behandelinstelling; 

 onderzoeker op het gebied van forensische psychologie. 
 
Contactgegevens 
Heb je vragen over de track Klinische Forensische Psychologie? Neem gerust contact op met een van 
de studieadviseurs: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl. 
 

mailto:studieadviseur-psy-fmg@uva.nl
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Mastertrack Klinische Neuropsychologie 
Korte beschrijving  
Als neuropsycholoog bestudeer je de werking van de hersenen op gedragsniveau. Dat wil zeggen dat 
je je bezighoudt met de vraag hoe onze hersenen ons in staat stellen om waar te nemen, te denken, 
te voelen, te bewegen, en allerlei andere dingen te doen. 
De kennis die door hersenonderzoekers is vergaard, wordt door klinisch neuropsychologen toegepast 
in de gezondheidszorg. De klinisch neuropsychologen zetten daarnaast ook de oude traditie voort 
van wetenschappelijk onderzoek bij neurologische (en tegenwoordig ook psychiatrische) patiënten, 
met als doel meer te weten te komen over de werking van de hersenen. 
 
Toelating en aanmelding 
De mastertrack Klinische Neuropsychologie is een selectief programma. Jaarlijks worden maximaal 36 
studenten toegelaten. Ingangseis voor de mastertrack is: een Bachelor Psychologie met mastertrack 
Klinische neuropsychologie (UvA).  
Neem bij vragen gerust contact op met de studieadviseurs: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl. 
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde van de mastertrack Klinische 
Neuropsychologie terecht kunt komen, zijn: 

 psycholoog in een ziekenhuis, revalidatiekliniek of psychiatrische inrichting; 

 promovendus aan een universiteit; 

 research-medewerker bij een farmaceutisch bedrijf. 
 
Contactgegevens 
Heb je vragen over deze mastertrack, neem dan contact op met Ien van den Berg, 
c.l.vandenberg@uva.nl. 
 

Mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie 
Korte beschrijving  
De mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie is gericht op afwijkende ontwikkeling. Je probeert 
te achterhalen op welke wijze afwijkend gedrag ontstaat en hoe dit gedrag in stand wordt gehouden. 
Daarnaast volg je onder andere vakken op het gebied van diagnostiek en interventie. Je volgt ook een 
praktijkstage en doet een afstudeeronderzoek.  

Met deze mastertrack kun je de Basisaantekening Psychodiagnostiek en de GZ- aantekening 
verkrijgen. 
 
Toelating en aanmelding 
Het masterprogramma Klinische Ontwikkelingspsychologie is toegankelijk met het volgende diploma:  
Bachelor Psychologie met mastertrack Klinische Ontwikkelingspsychologie (UvA). 
Studeer je Psychologie aan een andere universiteit? Kijk dan op de studentenwebsite voor de 
procedures voor overstappen (zie link hieronder). Neem bij vragen contact op met de 
studieadviseurs: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl. 
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde in de richting Klinische 
ontwikkelingspsychologie terecht kunt komen, zijn: 

 onderzoeker op het gebied van Angst, ADHD of Autisme; 

 gedragswetenschapper in een forensische setting. 
 

mailto:c.l.vandenberg@uva.nl
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Contactgegevens 
Heb je vragen over deze mastertrack, neem dan contact op met Tjitske Sijbrandij, klop-
studieadviseur-fmg@uva.nl. 
 

Mastertrack Klinische Psychologie  
Korte beschrijving  
Het vakgebied Klinische Psychologie bestrijkt afwijkend of als problematisch ervaren gedrag bij 
patiënten in alle leeftijdscategorieën. Wat onder afwijkend gedrag valt wordt breed opgevat. Denk 
bijvoorbeeld aan: 

 gedragsstoornissen (bijvoorbeeld verslaving); 

 cognitieve en emotionele stoornissen (bijvoorbeeld psychosen, angsten en fobieën); 

 problemen in de ouder-kind- of partnerrelatie. 
 

In het masterprogramma Klinische Psychologie volg je o.a. vakken op het gebied van diagnostiek en 
interventie. Daarnaast volg je een praktijkstage en doe je een afstudeeronderzoek. 
 
Toelating en aanmelding 
Het masterprogramma Klinische Psychologie is toegankelijk voor studenten met een Bachelor 
Psychologie met specialisatie Klinische Psychologie (UvA). Neem bij vragen contact op met de 
studieadviseurs: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl. 
 
Toekomstperspectief 
Enkele voorbeelden van functies waarin je als afgestudeerde in de richting Klinische Psychologie 
terecht kunt komen, zijn: 

 hulpverlener in een instelling voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg; 
 hulpverlener in de algemene gezondheidszorg, zoals een ziekenhuis; 
 medewerker bij een onderzoeksinstituut. 

 
Contactgegevens 
Heb je vragen over deze mastertrack, neem dan contact op met Kitty Rolf, c.r.rolf@uva.nl. 
 
 

Research Master Psychology 
Discription 
The University of Amsterdam offers an outstanding two-year Research Master’s programme in 
Psychology. This programme is designed for excellent and motivated students with a genuine interest 
in psychological research, who are interested in a career in academic or applied (industry) research. 
 
The Research Master’s programme is firmly embedded in the experimental approach to psychology 
that characterizes the psychology programme at the University of Amsterdam. Specialized courses 
are taught in informal, highly interactive small groups settings. In addition to content-related courses 
covering all areas in psychology, the programme offers a series of advanced courses on research 
methods and statistics, programming and computer skills, and writing and presentation skills. Central 
to the Research Master’s programme are two separate research projects (Internship and Thesis). In 
principle, papers based on these research projects should qualify for publication in international 
academic journals. 
 
Students will attend six specialized courses in at least two areas of psychology, preferably four 
courses in their major and two in their minor, to be selected out of the following six specializations: 

mailto:klop-studieadviseur-fmg@uva.nl
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 Brain and Cognition; 

 Clinical Psychology; 

 Developmental Psychology; 

 Methodology and Statistics; 

 Social Psychology; 

 Work and Organizational Psychology. 
  
Each of these fields organizes a total of four advanced courses (6 ECTS each) dealing with recent 
developments in theory and research. 
  
Application and admission  
The research master's programme in Psychology is directed toward excellent students with a genuine 
interest and motivation in psychological research. The two-year programme prepares the 
participants for entry into a related PhD programme, in the Universiteit van Amsterdam or 
elsewhere. The programme provides a broad education in the field and presents the participants 
with the opportunity to gain experience in a specific area of research. The programme prepares 
students for a career in research and is very useful for students wishing to go on and apply for a PhD 
position. 
A maximum of 40 students are admitted annually to the research master's programme. The 
admissions committee carefully considers all applicants on their individual merits. In addition to 
reviewing study records, recommendations from universities and other information with regard to 
academic achievement, the admissions committee looks for motivation, an active interest in 
research, commitment, potential for growth and likelihood of finishing the programme in two years.  
 
For this master's programme we're aiming at the top 10% students. If you wish to apply for the 
research master’s programme in Psychology you are expected to have an overall grade point average 
(GPA) of at least: 
A-/B+/3.5 (American system) 
2.1 HONS (an upper second class honours degree in the British system) 
B (ECTS system), or 
7.5 (Dutch system) 
However, admission will not be granted based on a sufficient grade point average only, our decision 
is based on academic level and background; motivation, experience in psychological research and 
grade point average. 
 
Applicants are required to provide the following documents: 

 Statement of motivation 

 Academic transcripts 

 Copies of all academic diplomas 

 A curriculum vitae/resume 

 Two letters of reference 

 A sample of written work 

 Copy of passport or birth certificate 

 Copy of residence permit (international applicants only) 

 Copy of high school diploma (international applicants only) 
 
The general application deadline for all applicants is April 1st. 
 
Career prospects  
After graduation, students are eligible to pursue a career as researcher at the university. Some 
graduates may decide to pursue a PhD programme and work towards a doctorate in disciplines that 
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are directly related to this research programme. Graduates are also well qualified for a career in 
scientific research in companies and governmental organizations. 
Furthermore, research Master’s graduates may find employment as policy maker in the public sector 
relevant to their field, such as government agencies, advisory boards and education. 
 
Programme contacts  
For more information you’re welcome to contact the study advisor of the research master, Drs. 
Sanne Bentvelzen: researchmaster-psychology@uva.nl. 
 

Specialisation: Brain and Cognition 
Brain and Cognition studies the mechanisms and processes that enable human beings to perceive, 
process and act upon information available in the environment. What are the processes involved in 
the perception of objects against a visually complex background? What are the mechanisms involved 
in attention? How is information about prior encounters with that object stored in and retrieved 
from memory? The research conducted in our group has a strong focus on the neural mechanisms 
involved and on constructing mechanistic (computational, mathematical) models to account for such 
cognitive processes. Areas of special interest include basic visual and attentional mechanisms, face 
perception, memory retrieval, language understanding, and the neural mechanisms underlying 
consciousness. In addition, deficits in cognitive processes are studies, with an emphasis on dementia 
and working memory problems in ADHD and related disorders. 
 

Specialisation: Clinical Psychology 
The research mainly focuses on the development of theoretical models to understand the etiology 
and maintenance of psychiatric disorders (e.g. anxiety disorders, sexual dysfunction, personality 
disorders, somatoform disorders) and to develop theory-based interventions. Both disorder-specific 
paradigms and paradigms that cut across disorders are applied. 
The research basically takes three forms: 
Experimental studies aimed at isolating psychological mechanisms or processes that are involved in 
the maintenance or cause of the disorder. 
Experimental studies aimed at reducing psychopathology by specific and well-controlled 
psychological (or pharmacological) interventions. 
The advancement and evaluation of knowledge concerning methods by which behavioural change 
and modification can be accomplished in deviant behaviour.  
 

Specialisation: Developmental Psychology 
The research mainly focuses on the development of theoretical models to understand the etiology 
and maintenance of psychiatric disorders (e.g. anxiety disorders, sexual dysfunction, personality 
disorders, somatoform disorders) and to develop theory-based interventions. Both disorder-specific 
paradigms and paradigms that cut across disorders are applied. 
The research basically takes three forms: 
Experimental studies aimed at isolating psychological mechanisms or processes that are involved in 
the maintenance or cause of the disorder. 
Experimental studies aimed at reducing psychopathology by specific and well-controlled 
psychological (or pharmacological) interventions. 
The advancement and evaluation of knowledge concerning methods by which behavioural change 
and modification can be accomplished in deviant behaviour.  
 

mailto:researchmaster-psychology@uva.nl
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Specialisation: Methodology and Statistics 
The general objective of the research programme of Psychological Methodology is the improvement 
of empirical research in the behavioural sciences. A conceptual and coherent perspective on research 
quality is given by the validity concept. The following aspects of this concept are distinguished: the 
validity of the: 

 foundations; 

 measurements; 

 design and implementation; analysis of the data of behavioural research. 
Both fundamental and applied topics are studied. 
 

Specialisation: Social Psychology 
The overall objective of the research programme of Social Psychology is to conduct empirical, 
experimental research that advances theoretical knowledge about the antecedents and 
consequences of human social behaviour. Such knowledge should also provide a basis for 
understanding behaviour in applied domains. These twin goals are regarded as complementary. 
The heart of the research programme concerns three research domains: 
social cognition, with special emphasis on attitudes, automatic versus more deliberate processes in 
judgment and decision-making, and the interplay between affect and cognition; 
emotion, with special emphasis on the role played by social and cultural factors in shaping the 
emotion process; and 
social identity, with special emphasis on the role played by identity processes in the creation, 
maintenance, and reduction of social stereotypes and intergroup discrimination. 
A further objective is to exploit the potential offered by a combined approach to certain issues, 
drawing on more than one theme of the programme, such as studying the role of emotion in 
intergroup relations, and the role of both general affect and emotions in (social) judgment and 
behaviour. 
 

Specialisation: Work and Organizational Psychology 
The research at the Work and Organizational Psychology programme is concerned with developing 
and testing theories about psychological principles and processes relevant to the functioning of 
individuals and groups within organizations. Specifically, we are focusing on the cognitive, affective, 
and motivational underpinnings of: 
personnel selection, career development, and person-organization fit principles; 
creativity and innovation in groups; 
social decision-making (e.g., negotiation, conflict management, leadership).  
The research programme has a strong quantitative focus, and mixes laboratory experiments and field 
research in organizations. 
 
 

Interdisciplinary Research Master Brain and Cognitive Science  
Short description  
The Research Master Brain and Cognitive Sciences is strongly intertwined with cognition research 
which  is very well represented within five faculties (Social and Behavioural Sciences, Science, 
Humanities, Medicine, Economics and Business) at the University of Amsterdam. We strongly believe 
that interdisciplinary collaboration between experts in each of these fields will facilitate a better 
understanding of human cognitive processes: novel insights are particularly gained when different 
fields interact. This research master is set up for talented and driven students, who have a genuine 
interest and motivation to study this field from an interdisciplinary perspective. The programme is 
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strongly oriented towards research and requires students to take part in ongoing empirical studies. 
Students complete an advanced curriculum in their own sub field, a specific programme in 
behavioural neuroscience, cognitive neuroscience or cognitive science, consisting of theoretical and 
practical courses and individual research projects, giving ample opportunity to tailor the programme 
to a student's individual profile. In general, the research master Brain and Cognitive Sciences aims to 
train students to become experts in their specific subfield but with a clear understanding and 
appreciation of the contribution made by the other sub fields. 
 
Application and admission  
Depending on the track of choice the applicant must hold a Bachelor degree or equivalent. 
Behavioural Neuroscience track: students need to have a bachelor degree in Psychobiology, 
Biomedical Science, Biology or equivalent. 
Cognitive Neuroscience track: students need to have a bachelor degree in Psychobiology, 
(Cognitive/Biological) Psychology, Cognitive Science or equivalent. 
Cognitive Science track: students need to have a bachelor degree in (Cognitive) Psychology, Cognitive 
Science, Artificial Intelligence, Linguistics, Philosophy or equivalent. 
Applicants with Bachelor's degrees in other fields may also be admitted provided they have an 
adequate academic background in the field of neuroscience and/or cognitive sciences. 
For international students:  
Before submitting an application file (and maybe saving you from a lot of work), a preliminary 
application need to be submitting to see if your academic background, is sufficient to participate in 
the master programme.  

Applicants are expected to have an overall grade point average (GPA) equivalent to at least: 
3.5 (GPA American system)  
2.1 (a 2nd class honours / upper division British system)  
7,5 (Dutch EC-system) 
Admission will not be granted based on a sufficient grade point average alone. Applicants are also 
assessed on the basis of their motivation and the content of their prior coursework. 

Motivation is assessed on the basis of a written letter of intent. Prepare a letter of intent (up 
to one page) seeking a place in the Brain and Cognitive Sciences Master Programme describing your 
academic interests and reasons for applying. Applicants' prior academic coursework should 
demonstrate their active interest in cognitive and/ or neural research. 

Because of our competitive applicant pool, letters of recommendation hold substantial 
weight in our admissions decisions. Applicants must submit two letters of reference from academic 
staff members, a person who knows you well professionally or has taught you in a subject that is 
related to the field, listing the applicant's ability to conduct independent research and report on the 
results. 

For this the applicants need to submit a resume (CV), listing among others the activities they 
did in addition to their studies. You can think of the following activities: (voluntary) jobs, board 
membership, conference attendance, relevant research experience or other activities that could be 
relevant for your application for this master programme . Note that extra-curricular activities are not 
obligatory, but desirable for distinguishing yourself from other applicants. 

Applicants must show their ability to write and speak in English on an academic level. Non-
native English speakers need to submit proof of their proficiency in the English language. (Dutch 
students and students who did a bachelor in English are excluded for this) For more information, visit 
: Application procedure Faculty of Science International students 
 
Career prospects  
The Master's programme in Brain and Cognitive Sciences provides its graduates with the necessary 
theoretical, intellectual and empirical tools to pursue an academic career (PhD programme) in 
cognitive and neurosciences or in a related discipline. In addition to an academic career, graduates of 
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the Brain and Cognitive Sciences programme also find work in applied research. Graduates of this 
programme are especially suited to work in highly interdisciplinary areas due to their experience 
learning and conducting research in several disciplines. Other skills acquired by graduates, including 
the ability to work in a team, communication, reflection, evaluation, ability to learn and adapt, serve 
them well in a variety of fields. 
 
About 70% of our alumni have obtained PhD positions soon after graduating at institutions including: 

 University of Amsterdam 

 Princeton University, USA 

 University College, London, UK 

 Bangor University, Whales, UK 

 Radboud University Nijmegen 

 Leiden University 

 Katholieke Universiteit Leuven 

 Max Planck Institute. 
 
Students who decided not to continue in academia continued their career in the following fields: 

 IT-sector (interaction design, usability, Computer Supported Cooperative Work, knowledge 
management, etc.)  

 Consulting 

 human resources 

 science writing  

 education 
 
Programme contacts  
For programme specific questions, please contact Jitske Roosjen - Assistant to Programme 
Coordinator: info-mcs@uva.nl. For information and advice concerning the study and study related 
matters, please contact Drs. Astrid Bosma - Study Advisor: studieadviseur-iis@uva.nl. 
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Introductie op de Vrije Universiteit te Amsterdam 
Om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding Psychologie dien je over een 
bachelordiploma Psychologie, ofwel in een aantal gevallen over een bachelordiploma van een andere 
opleiding, te beschikken. 

Met een bachelordiploma Psychologie van de VU ben je toelaatbaar tot de masteropleiding 
Psychologie; je hoeft dan niet de examencommissie tot toelating te verzoeken. Let op: met ingang 
van studiejaar 2015-2016 worden studenten met een nog niet afgeronde bacheloropleiding 
Psychologie niet toegelaten tot de masteropleiding Psychologie aan de VU en mogen zij geen 
mastervakken volgen 

Indien je de masteropleiding Psychologie wilt volgen na een bacheloropleiding Psychologie 
van een andere universiteit dien je het toelatingsformulier in te vullen en voor 31 mei 2016 naar de 
examencommissie op te sturen. 

Wanneer je na een andere bacheloropleiding de masteropleiding Psychologie wilt gaan 
volgen, dan dien je ook een toelatingsverzoek in te dienen bij de examencommissie. Vul hiervoor het 
toelatingsformulier in en stuur deze vóór 31 mei 2016 naar de examencommissie. 
Toelatingsverzoeken ingediend na 31 mei worden niet meer door de examencommissie in 
behandeling genomen. In geval van een diploma Psychologie uit het buitenland dient het diploma 
eerst door de examencommissie geëvalueerd te worden om je toelaatbaarheid te bepalen. 
 
Duur masteropleidingen 
Alle researchmasters duren twee jaar en alle andere masteropleidingen duren één jaar.  

 

 

Master Arbeids- en Organisatiepsychologie 
Korte beschrijving 
Arbeids- en organisatiepsychologie richt zich op het gedrag van werkende mensen. Je bestudeert hoe 
werk en organisatie menselijk gedrag beïnvloeden. Binnen dit traject zijn er twee 
hoofdstromingen: personeelspsychologie en organisatiepsychologie. Bij personeelspsychologie gaat 
het om de relatie tussen individu en arbeidstaken. Organisatiepsychologie gaat over de interactie 
tussen individuen en groepen en tussen individuen/groepen en organisaties, eventueel in 
samenhang met de wijdere omgeving. De wetenschappelijke kennis die de Arbeids- en 
Organisatiepsychologie oplevert, kan veelal in de praktijk worden toegepast. 

 
Toelating en aanmelding 
Voor deze master gelden de algemene toelatingseisen die op de eerste pagina zijn genoemd en voor 
deze master zijn er nog de volgende specifieke toelatingseisen.  
Benodigde vooropleiding: Bachelor Psychologie 
Aanvullende eisen *:  
M&D3; individuele en organisatiediagnose (6EC)* 
Human Resource Management (6EC)* of Management and Organization (6EC)* 

 
*Ofwel een equivalent hiervan, dit ter beoordeling van de examencommissie. 
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Let op: Voor sommige trajecten worden specifieke aanvullende eisen gesteld. Indien je een 
bachelordiploma Psychologie binnen of buiten de VU hebt behaald, geldt dat deficiënties (nog te 
behalen vakken) tijdens de masteropleiding mogen worden weggewerkt. Indien je een ander 
bachelordiploma dan Psychologie hebt behaald dan dien je eventuele  deficiënties vooraf weg te 
werken. Dit kan via contractonderwijs of, als je nog aan een onderwijsinstelling studeert, door je als 
bijvakstudent in te schrijven aan de VU. 

 
Toekomstperspectief  
Als arbeids- en organisatiepsycholoog richt je je op het gedrag van werkende mensen. Je bestudeert 
hoe het werk en de organisatie invloed hebben op het gedrag van de mens. Mogelijke onderwerpen 
zijn: organisatieproblemen, weerstands- en machtsverschijnselen, trainingsprogramma's, 
organisatievernieuwingen, aannemen van personeel of loopbaanbegeleiding.  
 
Contactgegevens 
Contactpersoon: Anne-marie van Meerveld 
E-mail: voorlichting.fpp@vu.nl   
Tel. 020 - 59 88897   
 

 

Master Klinische Ontwikkelingspsychologie 
Korte beschrijving 
De Master Klinische ontwikkelingspsychologie leidt je op tot een ontwikkelingspsycholoog die de 
kennis en vaardigheden heeft om te onderzoeken en te beoordelen wat er met een kind aan de hand 
kan zijn en hoe het kind het beste geholpen kan worden. Je leert verbanden te zien, de theorie aan 
de praktijk te koppelen, te diagnosticeren, te behandelen en te adviseren. En je leert hoe je dat alles 
goed kunt communiceren aan anderen (bv ouders, leerkrachten, collega’s), zowel mondeling als 
schriftelijk. 
Het programma van de Master Klinische ontwikkelingspsychologie bereidt je vooral voor op de 
praktijk. Je loopt stage, je schrijft een Masterthese en je volgt vakken. In sommige gevallen is een 
combinatie van stage lopen en onderzoek doen voor de masterthese bij één instelling mogelijk. 
 
Toelating en aanmelding 
Voor deze master gelden de algemene toelatingseisen die op de eerste pagina zijn genoemd en voor 
deze master zijn er nog de volgende specifieke toelatingseisen. 
Benodigde vooropleiding: Bachelor Psychologie of Bachelor Pedagogische wetenschappen 
Aanvullende eisen*: M&D3: Psychodiagnostiek van Kinderen en Adolescenten en Ontwikkeling en 
psychopathologie.  
Het vak M&D3: psychodiagnostiek van Kinderen en Adolescenten mag vervangen worden door óf 
M&D3: Neuropsychologische diagnostiek óf M&D3: Klinische psychodiagnostiek. 
 
*Ofwel een equivalent hiervan, dit ter beoordeling van de examencommissie 
Let op: Voor sommige trajecten worden specifieke aanvullende eisen gesteld. Indien je een 
bachelordiploma Psychologie binnen of buiten de VU hebt behaald, geldt dat deficiënties (nog te 
behalen vakken) tijdens de masteropleiding mogen worden weggewerkt. Indien je een ander 
bachelordiploma dan Psychologie hebt behaald dan dien je eventuele  deficiënties vooraf weg te 
werken. Dit kan via contractonderwijs of, als je nog aan een onderwijsinstelling studeert, door je als 
bijvakstudent in te schrijven aan de VU. 
 
Toekomstperspectief 
Klinisch ontwikkelingspsychologen zijn op diverse gebieden werkzaam. Je kunt werk vinden in een 
van de vele vormen van hulpverlening aan kinderen en adolescenten en hun ouders. Je houdt je 
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bezig met diagnostiek, advies en behandeling. Je kunt werken bij een RIAGG, de kinderbescherming, 
tehuizen voor geestelijk gehandicapte kinderen, schoolbegeleidingsdiensten, (kinder)ziekenhuizen en 
jeugdgevangenissen.    
Ook kun je kiezen voor een tweejarige postdoctorale opleiding tot psycholoog in de gezondheidszorg 
(gz-psycholoog). Heb jij je bekwaamd in onderzoek doen, dan zal het je weinig moeite kosten om een 
promotieplaats te vinden 

 
Contactgegevens 
Contactpersoon: Anne-marie van Meerveld 
E-mail: voorlichting.fpp@vu.nl   
Tel. 020 - 59 88897   
 

 

Master Klinische Neuropsychologie 
Korte beschrijving 
Klinisch neuropsychologen diagnosticeren en behandelen mensen die een zogeheten cognitieve 
stoornis hebben door een aangeboren of opgelopen hersenbeschadiging.  

Klinische neuropsychologie gaat over de werking, ontwikkeling en degeneratie van de 
hersenen. Aan de orde komen stoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), 
autisme, leesproblemen (dyslexie), leer-, geheugen- en aandachtsproblemen, beroerte en dementie 
(zoals de ziekte van Alzheimer en dementie bij de ziekte van Parkinson). Je leert hoe stoornissen in 
hersenfuncties ontstaan en hoe ze gemeten kunnen worden met neuropsychologische tests. Ook kijk 
je naar stemming en gedrag door middel van vragen- of observatielijsten. De relaties tussen 
afwijkend gedrag en de werking van de hersenen worden onderzocht via neuro-imaging en 
elektrofysiologische technieken zoals EEG, MRI en PET. Daarmee worden processen in de hersenen 
vaak letterlijk zichtbaar. 

 
Toelating en aanmelding 
Voor deze master gelden de algemene toelatingseisen die op de eerste pagina zijn genoemd en voor 
deze master zijn er nog de volgende specifieke toelatingseisen. 
Benodigde vooropleiding: Bachelor psychologie 
Aanvullende eisen*: M&D3: Neuropsychologische diagnostiek, patiëntdemonstraties Klinische 
Neuropsychologie en Pedriatische neuropsychologie 
 
*Ofwel een equivalent hiervan, dit ter beoordeling van de examencommissie 
Let op: Voor sommige trajecten worden specifieke aanvullende eisen gesteld. Indien je een ander 
bachelordiploma dan Psychologie hebt behaald dan dien je eventuele  deficiënties vooraf weg te 
werken. Dit kan via contractonderwijs of, als je nog aan een onderwijsinstelling studeert, door je als 
bijvakstudent in te schrijven aan de VU. 

 
Toekomstperspectief 
Als klinisch neuropsycholoog specialiseer je je in de werking van het brein. Je helpt mensen met 
cognitieve stoornissen. Die stoornissen kunnen het gevolg zijn van een aangeboren of een opgelopen 
hersenbeschadiging. Het gaat om stoornissen zoals Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 
agressie, autisme, lees- (dyslexie), leer-, geheugen- en aandachtproblemen 
 
Contactgegevens 
Contactpersoon: Anne-marie van Meerveld 
E-mail: voorlichting.fpp@vu.nl   
Tel. 020 - 59 88897   
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Master Klinische Psychologie 
Korte beschrijving 
Klinische psychologie houdt zich bezig met mensen die psychisch ontregeld zijn of dreigen te raken. 
Denk aan mensen die angst- of stemmingsklachten hebben, die vastlopen in contacten en relaties, 
die disfunctioneren in werksituaties of die hun gedrag niet onder controle hebben.  

Als klinisch psycholoog werk je in de geestelijke en algemene gezondheidszorg, waar je drie 
belangrijke taken hebt: psychodiagnostiek, psychologische begeleiding en behandeling en 
wetenschappelijk onderzoek. Ook werken veel klinisch psychologen preventief: zij ontwikkelen 
minimale interventies om te voorkomen dat problemen ernstiger worden. 
Inhoud van de studie 

Tijdens de afstudeerrichting Klinische psychologie verwerf je wetenschappelijke kennis en 
vaardigheden en pas je deze praktisch toe. Denk aan kennis van methodologie, psychodiagnostiek en 
psychologische behandelmethoden. Het vak Gedragstherapie is verplicht; daarnaast kies je twee 
vakken uit het volgende aanbod aan keuzevakken:  
• Medische psychologie  
• Cultuurintensieve hulpverlening binnen de GGZ  
• Digitale geestelijke gezondheid  
• Psychose en prepsychose  
• Suïcide en suïcidepreventie  
• Klinische ouderenpsychologie  
• Training en gespreksvoering  
• Preventie van psychische stoornissen  
• Psychoanalyse 
Je schrijft een masterthese (18 ects) en loopt stage (24 ects). 

 
Toelating en aanmelding 
Voor deze master gelden de algemene toelatingseisen die op de eerste pagina zijn genoemd en voor 
deze master zijn er nog de volgende specifieke toelatingseisen. 
Benodigde vooropleiding: Bachelor psychologie 
Aanvullende eisen*: Klinische psychologische behandelvormen, M&D3: klinische psychodiagnostiek, 
Seminarium klinische gespreksvoering 
 
*Ofwel een equivalent hiervan, dit ter beoordeling van de examencommissie 
Let op: Voor sommige trajecten worden specifieke aanvullende eisen gesteld. Indien je een 
bachelordiploma Psychologie binnen of buiten de VU hebt behaald, geldt dat deficiënties (nog te 
behalen vakken) tijdens de masteropleiding mogen worden weggewerkt. Indien je een ander 
bachelordiploma dan Psychologie hebt behaald dan dien je eventuele  deficiënties vooraf weg te 
werken. Dit kan via contractonderwijs of, als je nog aan een onderwijsinstelling studeert, door je als 
bijvakstudent in te schrijven aan de VU. 

 
Toekomstperspectief 
Als klinisch psycholoog help je mensen die psychisch zijn vastgelopen en hiervoor hulp vragen. De 
problemen kunnen het gevolg zijn van traumatische ervaringen, van conflicten en stress of van een 
gebrek aan toekomstperspectief. Ook kunnen factoren in de persoonlijkheidsstructuur een rol 
spelen.  
 
Contactgegevens 
Contactpersoon: Anne-marie van Meerveld 
E-mail: voorlichting.fpp@vu.nl   
Tel. 020 - 59 88897   
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Master Sociale Psychologie 
Korte beschrijving 
Het mastertraject Sociale psychologie: communicatie en maatschappij richt zich op de vraag hoe je 
vanuit de sociale psychologie belangrijke maatschappelijke problemen kunt helpen oplossen. 

Hoe komen stereotype beelden over groepen in de samenleving tot stand en hoe 
beïnvloeden deze beelden ons gedrag? Waarom binden mensen zich aan groepen en organisaties en 
welke gevolgen heeft dit voor de persoon en de organisatie? Hoe kan een reclame mensen 
overtuigen? Hoe beïnvloeden culturele verschillen het taalgebruik, het denken en de gevoelens van 
mensen en hun onderlinge communicatie? Dit zijn vragen uit de sociale psychologie.  

 
Toelating en aanmelding 
Voor deze master gelden de algemene toelatingseisen die op de eerste pagina zijn genoemd. 
Benodigde vooropleiding: Bachelor psychologie 

 
Toekomstperspectief 
Je kunt terecht komen bij organisatieadviesbureaus, vakbonden, bij fabrikanten van 
consumentenproducten of marktonderzoeksbureaus. Sociaal en cultureel psychologen vind je in 
onderzoekscentra in de publieke en private sector, in promotieonderzoek aan universiteiten en in 
beleidsfuncties binnen overheid en bedrijfsleven op het terrein van communicatie en voorlichting. 
 
Contactgegevens 
Contactpersoon: Anne-marie van Meerveld 
E-mail: voorlichting.fpp@vu.nl   
Tel. 020 - 59 88897   

 

Researchmaster Social Psychology 
Description 
This Research Master’s programme takes a multidisciplinary approach to fundamental social 
psychological processes. The underlying idea is that new insights can be obtained by incorporating 
biological, cognitive and evolutionary perspectives in the study of social psychological phenomena. 
These might include interpersonal relations, communication, cooperative behaviour and emotions. 
Social psychology is therefore an important factor in countless situations and settings.  

In this programme you learn the essential skills needed to conduct innovative research of the 
highest quality. It also provides an excellent opportunity for in-depth exploration of the central 
theories in social psychology and its related disciplines, and ways of bridging the gap between them. 
There is a substantial focus on research and presentation skills throughout the programme. 

 
Admission and application 
We are looking for students who are motivated, committed and have potential for growth. They 
should have a genuine interest in empirical research in the field of social psychology.   
   
Admission Requirements 
An academic bachelor’s degree (or equivalent) in Psychology or a related discipline, preferably with 
an emphasis on social psychology, biological psychology, cognitive psychology, economics, 
neurosciences or cognitive sciences and a focus on methodology, statistics and research. Applications 
from students with a background in other disciplines will be considered, but these candidates must 
have completed courses in statistics and methodology and have experience of conducting and 
reporting on experimental research. Prospective students in this category are strongly advised to 
seek a preliminary advice before proceeding with their application (see below). 
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Good grades: Your average grade for your academic bachelor's is 7.5 or higher (or international 
equivalent, e.g. a B or a GPA of 3.3), with an 8 (B+) or higher for your final thesis. 
A satisfactory result in the entrance assignment (see below). 
Proficiency in English. Please take a close look at the language proficiency requirements. 
The Admissions Committee will take into account recommendations from universities and other 
relevant information. 

 
How to apply? 
Apply online through Studielink 
Admission procedure international Master's Programme 
Application deadlines (we have extended the deadline for EU/EEA students to June 1!)  

 
Selection assignment   
Soon after we have received your request for admission you will be sent the selection assignment. 
This involves the study of an empirical scientific article and the discussion of research ideas related to 
it. You will have two weeks to complete the assignment and return it to us. The Admissions 
Committee will then evaluate your assignment, as well as the information you provided with your 
request of admission. You will be notified of the result in two weeks time, and we also notify the 
central student administration, so they can update your status in Studylink. 

 
Preliminary advice 
If you would like to receive preliminary advice on your chances of being admitted to this programme, 
please send us (wjgs@psy.vu.nl) the following documents. We need to receive these at least a month 
in advance of your application deadline. 

 
Your CV 
A list of the higher education courses you have taken and the grades obtained  

 
Career prospects 
Because Social Psychology combines understanding human behaviour with training in advanced 
research methods, the career prospects for its graduates are excellent. Students who have 
completed our research Master’s are especially suited to advanced PhD work. Many social 
psychologists conduct research and teach at universities or colleges, not only in departments of 
Psychology but also in Cognitive Science, Business, Education, Political Science, Justice Studies, Law, 
Health Sciences and Medicine. Others are employed in the private sector as consultants, researchers, 
marketing directors and managers. Psychologists also work for government and non-profit 
organizations, designing and evaluating policies or programmes in areas like education, conflict 
resolution and environmental protection. Our graduates are extremely well-placed for jobs of this 
kind.  
 

Researchmaster Cognitive Neuropsychology 
Description 
The Master’s in Cognitive Neuropsychology is a two-year Research Master’s programme that 
operates on the cutting edges between cognitive psychology and clinical neuropsychology. While 
cognitive psychology is geared towards general theories of brain function, neuropsychology focuses 
on individual patients with brain damage, whose condition can often provide us with new insights 
into how the human brain works. Combining these two approaches into one Master’s programme is 
unique in the Netherlands.  
The curriculum combines in-depth courses about normal and abnormal cognitive functioning across 
the life span with essential research skills in the neurosciences. You will learn to interpret fascinating 
clinical cases using solid cognitive and neuropsychological theories, but also learn to critically 

mailto:wjgs@psy.vu.nl
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evaluate these theories. You will have the option to make an excursion into the emerging fields of 
educational neuropsychology, social cognition, or other related research areas. Look at our selection 
of exciting scientific questions on the website, we are working on. After choosing the research 
master in cognitive neuropsychology you might be working on this as well! 

 
Admission and Application 
We require our students to be highly motivated and to have a genuine interest in research in the 
field of Cognitive Neuropsychology. We are looking for students who are committed and who have 
potential for growth.   
    
Admission requirements 
An academic bachelor’s degree in Psychology, Cognitive Science, Artificial Intelligence, Biology, 
Medicine or a closely related subject area. Also eligible to apply are students in the final year of their 
academic bachelor’s program, or equivalent, provided that the degree will be conferred prior to the 
start of the Master's programme in September. These students will have to provide a provisional 
record of courses and grades, signed by the university's student administrator.  
Good grades: Your average grade for your academic bachelor's is 7.5 or higher (or international 
equivalent, e.g. a B or a GPA of 3.3), with an 8 (B+) or higher for your final thesis. 
Proficiency in English. Please take a close look at the language proficiency requirements. 
An active interest in research as indicated by the type of courses attended at undergraduate levels 
(i.e. a strong presence of science-oriented courses and skill-oriented practical classes).     

 
How to apply? 
Apply online through Studielink 
Admission procedure international Master's Programme 
Application deadlines (we have extended the deadline for EU/EEA students to July 15!) 

 
Admissions Committee  
The Admissions Committee will evaluate your application, and in case of a positive decision, send you 
an official Admission letter. We will also inform the central student administration, and they will 
update your status in Studielink. 

 
Career prospects 
A job as... a researcher, a psychogeriatric research consultant, a human factors consultant 
Ultimately you will be trained to become a versatile and skilled researcher who is capable of pursuing 
a successful career in the Netherlands or internationally within universities, research institutes or a 
clinical setting. The pharmacological industry also offers good job opportunities for Cognitive 
Neuropsychological researchers.  
 
Neuropsychologist in a clinical setting (Dutch students)   
Within the Research Master's in Cognitive Neuropsychology Dutch students have the possibility to 
enhance their study programme by doing a clinical internship. In combination with the courses 
already in the programme and some of the elective courses, this will enable them to live up to the 
admission requirements for the Dutch GZ-opleiding after graduating from the Research Master's 
programme. In addition to the general requirements for this Master's programme, there are also 
specific requirements for the clinical internship. 
 
Contact 
tel. +31 20 598 7285  
fax.+31 20 598 8845  
wjgs@psy.vu.nl   

http://www.vu.nl/nl/Images/Voorwaarden_klinisch_traject_CNP_211013_tcm9-314881.pdf
http://www.vu.nl/nl/Images/Voorwaarden_klinisch_traject_CNP_211013_tcm9-314881.pdf
mailto:wjgs@psy.vu.nl
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Researchmaster Cognitive Science/ Artificial Intelligence 
Description 
Immerse yourself in the multidisciplinary study of mind and cognition. Researchers in cognitive 
science come from a wide range of backgrounds, including psychology, computer science, artificial 
intelligence, philosophy, mathematics and neuroscience. They all share the common goal of gaining a 
deeper understanding of the human mind, for both theoretical and practical purposes. 
 
Human Ambience 
In this specialization, you will learn how to model both mental and physiological processes of human 
functioning at a detailed level. An example is the modeling of the mental and physical states 
associated with depression or the physical state of an athlete. You will also gain experience in 
integrating such knowledge within dedicated applications that support humans in their daily 
functioning, making these systems truly aware of human functioning. 

 
Intelligent Systems Design 
This specialization is concerned with systems that perceive, reason, learn and act intelligently. You 
will study the architecture, components, modules, representations and interfaces of intelligent 
systems. You will learn about evolutionary algorithms and self-organization. Additionally, you will 
gain insight into structured representations of knowledge and how machines can reason with it. 
Importantly, learning means doing. You will build such systems as part of your course work. 

 
Webscience 
The Web has changed the way we live, work, do business, communicate, socialize, and do research. 
Web Science is a growing field that looks at the Web as an object of study. How is it built? How to 
design applications for it? How to use it for business? For art? For science? What is its social 
dimension? We need that understanding to make informed decisions about Web technology and its 
impact. You will connect your knowledge about web technology to other disciplines, including social 
science, economics, multimedia and communication science. 

 
Admission and Application 
Applications for admission to the master’s programme, and the application fee payments must have 
been received by VU University no later than: 

 

Students Deadline 

non-EU/EEA and EU/EEA students who also wish to apply for a VUFP grant  1 March 

non-Dutch students with an international degree 1 April 

non-Dutch students with a Dutch degree 1 June 

Dutch students from institutions other than VU University Amsterdam  1 June 

Dutch students from VU University Amsterdam  1 June  

Dutch students with an international degree  1 June  

How your programme is structured depends upon which specialization you choose. Each consists of 
both compulsory and elective subjects. A typical example of a compulsory component is Knowledge 
Engineering, which covers organisational aspects of knowledge management and teaches you how 
knowledge can be described using modern information modelling techniques. Other courses include 
Data Mining Techniques, Intelligent Web Applications, Evolutionary Computing or Model-based 
Intelligent Environments. 

http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/scholarships/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/admission-and-language-requirements/procedure-for-international-students/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/admission-and-language-requirements/procedure-for-international-students-with-a-dutch-degree/index.asp
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/aanmelden-en-inschrijven/index.asp
about:blank
http://www.vu.nl/en/programmes/admission-and-application/masters/international-master/international-degree-holder/index.asp
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You work in study groups and attend supporting lectures  
You study research methods and techniques  
You conduct your own research  
You write a Master’s thesis  
Compulsory and elective subjects 
 
Admission requirements 
The requirements are split up into Masters’ specialization specific requirements and general 
requirements. 
 
Students with a Dutch preliminary education  
For the Master programmes in Artificial Intelligence, students may enrol who have a Bachelor or Drs 
diploma in Artificial Intelligence obtained at a Dutch university (Utrecht, Nijmegen, Amsterdam (VU, 
UvA), Groningen, Maastricht). Some of the programmes are open to students who have a Bachelor, 
Drs or Master diploma in Computer Science, Psychology, Biology, or Law obtained at a Dutch 
institute or university of quality recognized by VU University Amsterdam. Some of the programmes 
are also open to people with other diplomas, University or HBO, who are kindly invited to contact us 
if interested in following a Master programme at our Department. 
Students with an international preliminary education  
Admission to this Master programme is open to students with a Bachelor degree in Artificial 
Intelligence or students from Computer Science with appropriate specialization. The student is 
assumed to be familiar with programming in Java and Prolog, to have a general knowledge of 
Artificial Intelligence and a basic working knowledge of computer science, logic, mathematics, 
psychology and natural language processing. Under specific circumstances other students may also 
be admissible. 

 
General language proficiency requirements  
VU University Amsterdam requires international applicants to take an English test and to submit their 
score as a part of the application. Exceptions are made for students who have completed their 
education in Canada, USA, UK, Ireland, New Zealand or Australia or who have obtained an 
international Baccalaureate or European Baccalaureate diploma. 
Always contact the Master's coordinator for advice before sending in your application. 

 
Career prospects 
At present, almost all AI graduates find a job relevant to their degree within a few months of leaving 
the university. They can find work in a range of professions, both managerial and technical. The kind 
of work you are likely to go into depends very much upon your chosen specialization. If you have 
taken Organisational Dynamics and Self-Organization, for example, then organisational consultancy 
could be for you. The Cognitive Science specialization might lead to a career in human factor design 
or applied human-computer interaction. An Intelligent Internet Applications specialization means 
that you will probably not have to wait long before being snapped up by business or the public 
sector. 

 
Contact 
For further information about admission to the programme Dutch students can contact the study 
advisor: 
Dr. Mark Hoogendoorn  
T  +31 (0)20 598 7772  
E m.hoogendoorn@vu.nl   
 
 

http://www.vu.nl/en/programmes/admission-and-application/masters/international-master/language-profinciency-requirements.asp
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/a-b/artificial-intelligence/contact/index.asp
mailto:m.hoogendoorn@vu.nl
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For further information about admission to the programme international students can contact the 
study advisor: 
Dr. Stefan Schlobach  
T +31 (0)20 598 7678  
E k.s.schlobach@vu.nl 

 

Researchmaster Neurosciences 
Description 
Brain disorders, in particular neurodegenerative diseases and mental illnesses, are among the most 
prevalent and debilitating diseases of our time. They are typically caused by the interplay of 
environmental factors and genetic variation in multiple genes, which is currently being mapped by 
major international initiatives. Future brain research should therefore focus on integrative projects 
as a next step in characterizing this complex environmental/genetic interplay and in revealing how it 
translates into brain function and/or disease. To succeed, we need a new generation of 
neuroscientists capable of integrating information from genes and proteins to synapses, and from 
networks up to complex brain function and dysfunction. Are you ready for the challenge? 

 
Admission and application 
Below you can find detailed information for Dutch and international students about the procedures 
involved in applying to VU University Amsterdam. 
Which admission requirements and application procedures apply to you depends on your 
preparatory education. 

 

Students  Deadline 

non-EU/EEA and EU/EEA students who also wish to apply for a VUFP grant  1 March 

non-Dutch students with an international degree 1 April 

non-Dutch students with a Dutch degree 1 June 

Dutch students from institutions other than VU University Amsterdam  1 June 

Dutch students from VU University Amsterdam  1 June  

Dutch students with an international degree  1 June  

 
About the application procedure 
Under ‘required documents’ you will find which documents to upload to VUnet (the number of 
documents is not the same for all students!). Please note the following: 
If you have obtained a Master’s degree already, also upload your Master’s diploma and transcript of 
records. 
The letter of motivation (a maximum of two pages) should also include:  
1) why you want to pursue a career in neurosciences;  
2) why you choose to study Neurosciences at VU University Amsterdam. 
Your recommendation letters have to be written by qualified persons, for instance, supervisor of 
your Bachelor thesis or coordinator of major Bachelor courses. 

 
 
 

mailto:k.s.schlobach@vu.nl
http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/scholarships/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/admission-and-language-requirements/procedure-for-international-students/index.asp
http://www.vu.nl/en/programmes/international-masters/admission-and-language-requirements/procedure-for-international-students-with-a-dutch-degree/index.asp
http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/aanmelden-en-inschrijven/index.asp
about:blank
http://www.vu.nl/en/programmes/admission-and-application/masters/international-master/international-degree-holder/index.asp
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Admission requirements 
To be considered for admission to the Master’s programme in Neurosciences you must meet the 
following requirements. 
Hold an academic Bachelor’s degree in Biology, Biomedical Sciences, or Psychology with a Biological 
Psychology or Neuropsychology profile. If you hold a BSc degree in a closely related discipline (e.g. 
Movement Sciences, Artificial Intelligence or Medicine) you are also eligible to apply 
Have good grades:  
1. minimum undergraduate grade-point average of 7.5 (or international equivalent, e.g. a B+, or a 
GPA of 3.4).  
2. A minimum grade of 8 (or international equivalent, e.g. an A, or a GPA of 4.0, for both the 
Bachelor’s thesis and neuroscience-related courses. 
Possess well-developed academic skills including writing and presenting abilities, and the abilities to 
evaluate and apply knowledge, and engage in critical thinking. 
Have an active interest in neuroscience research and have clear ideas about their scientific careers 
English language proficiency requirements. VU University Amsterdam requires all applicants to pass 
an English language proficiency test.  
N.B. Students who need a visa (MVV) to enter the Netherlands must have passed the test and 
submitted the original test certificate before 1 June. All other students have to submit the test 
certificate at the latest before 1 september. 

 
Contact 
For further information about admission to the programme you can contact the master coordinator. 
Dr Leontien Diergaarde  
T +31 (0)20 444 8048  
E l.diergaarde@vumc.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vu.nl/en/programmes/admission-and-application/masters/international-master/language-profinciency-requirements.asp
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Introductie op de Rijksuniversiteit Groningen 
De masteropleiding kent twaalf programma’s: 

 Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie (NL); 

 Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (NL + EN); 

 Klinische Neuropsychology (NL + EN); 

 Klinische Psychologie (NL + EN); 

 Ontwikkelingspsychologie (NL); 

 Sociale Psychologie en haar Toepassingen (NL + EN); 

 Traffic Psychology and Sustained Mobility (EN) 

 Clinical Forensic Psychology and Victimology (EN)  

 Psychology and the Environment (EN) 

 Talent Development and Creativity (EN) 

 Reflecting on Psychology (EN) 
 

De programma’s bieden eigen basis- en vaardigheidsvakken aan. Deze vakken vormen de kern van de 
programma’s. De methodologische vakken zijn voor alle programma’s gelijk. De keuzevakken kunnen 
bestaan uit de keuzevakken binnen het programma, aanvullende methodologische vakken of basis- 
of vaardigheidsvakken uit het eigen of een van de andere programma’s (tenzij er een andere regeling 
voor een vak bestaat). De keuzevakken kunnen ook worden ingevuld door het volgen van vakken uit 
andere universitaire masteropleidingen. Dit vereist echter toestemming van de Examencommissie. 

Na het behalen van het masterdiploma in de psychologie kan men zich verder scholen tot 
gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, tot psychotherapeut en tot klinisch psycholoog door het volgen 
van post-master opleidingen. Deze opleidingen worden landelijk door zes opleidingsinstellingen 
verzorgd, waarvan in het noorden door PSY-Opleidingen in Groningen. Deze opleidingen staan open 
voor studenten van met name de K, O en KN masterroutes, mits zij een aantal specifieke cursussen 
en practica in de bachelor- en masterprogramma’s hebben gevolgd, en een aanstelling hebben 
verworven bij een erkende opleidingsinstelling. Specifieke informatie is te vinden op de website van 
de Postacademische PSY-Opleidingen www.ppo-opleidingen.nl, en wat betreft de 
vooropleidingseisen op www.spon-opleidingen.nl. 
 
Toelating tot de masteropleiding 
Twee keer per jaar (in november en maart) kan je bij ons een indruk krijgen van al onze 
masteropleidingen in de faculteit. Kijk voor meer informatie en de specifieke data  op: 
www.rug.nl/masteryourtalent 

Studenten kunnen in ieder geval tweemaal per jaar worden toegelaten tot de 
masteropleiding, namelijk bij aanvang van het eerste semester in september en bij aanvang 
van het tweede semester in februari. Studenten die de bachelor psychologie aan de RUG hebben 
gevolgd krijgen direct toegang . Voor andere studenten geldt dat over de toelating tot de 
masteropleiding wordt besloten door de toelatingscommissie. Verdere informatie over criteria en 
procedures rond de toelating zijn te vinden  op de website: www.rug.nl/psy, in de Onderwijs-en 
Examenregeling 2014/2015 (OER) in deze gids.  
 
 
 

http://www.rug.nl/masters/traffic-psychology-and-sustained-mobility/
http://www.rug.nl/masters/clinical-forensic-psychology-and-victimology/
http://www.rug.nl/masters/psychology-and-the-environment/
http://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/
http://www.rug.nl/masters/reflecting-on-psychology/
http://www.rug.nl/masteryourtalent
http://www.rug.nl/psy
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Contactgegevens 
Prof. dr. J.J. van der Meere (Voorzitter Toelatingscommissie psychologie) 
Secretariaat: mw. A.I. Emmen 
E-mail: A.I.Emmen@rug.nl 
Tel: (050) 363 65 59 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
 

Master: Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie  
Korte beschrijving 
AOP bestudeert het doen, denken en voelen van mensen in de werkcontext. Daarbij kan de nadruk 
liggen op: de taakverrichting, gezondheid en het welzijn van de individuele werknemer (A). De 
processen die een rol spelen bij het samenwerken van mensen in een organisatie (O). De 
voorwaarden en de effecten van het personeelsbeleid van de organisatie (P). Arbeidspsychologie 
houdt zich bezig met het doen en laten van de mens in (arbeids-) taken. Onderwerpen die hierin aan 
de orde komen zijn de psychologische analyse van de taakinhoud en de arbeidsomstandigheden, en 
hun betekenis voor de taakuitvoering, de taakprestatie, en voor gezondheid en welzijn. Kennis 
hierover is essentieel voor het (her)ontwerpen van mens/machine systemen, interfaces en 
werkplekken, waarbij welzijnen gezondheid van de werkers centraal staan. Organisatiepsychologie 
richt zich op de mens die samen met anderen deelneemt aan doelgerichte processen binnen 
betrekkelijk stabiele structuren. Daarbij gaat het eerst en vooral om verwerving en toepassing van 
sociaalpsychologische inzichten. Belangrijke aandachtsgebieden in dit verband zijn communicatie, 
participatie, motivatie en werkprestaties, besluitvorming, leiding geven, werkstress en 
conflicthantering, gedragsverandering, cultuurverandering, teamontwikkeling en interactie tussen 
groepen. Het werk van de organisatiepsycholoog bestaat altijd uit een combinatie van onderzoek, 
advies en begeleiding op dit soort gebieden. Personeelspsychologie onderzoekt de voorwaarden en 
effecten van het sociale beleid van de organisatie, terwijl anderzijds de individuele belevingen en 
gedragingen betreffende de eigen loopbaan onderwerp van studie en interventie zijn. In dat verband 
wordt aandacht besteed aan onderwerpen als werving, selectie, bemiddeling, beloning, werktijden, 
beoordeling, loopbaan en aan de interventies van professionele gespreksvoering en het geven van 
trainingen. In het onderwijsprogramma van AOP worden de voor het veld belangrijkste theorieën en 
modellen behandeld. Omdat AOP-vraagstellingen en -problemen veelal afkomstig zijn uit de praktijk 
wordt er in het onderwijsprogramma ook veel aandacht besteed aan praktijk gebonden onderdelen. 
 
Toelating en aanmelding 
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een 
universitaire bachelor opleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond. 
Voor externe studenten geldt dat de toelating altijd via de toelatingscommissie gaat. Zie voorin deze 
gids voor informatie over de toelating. Je kan zowel in september als in februari instromen. 
 
Aanrader  
AOP is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in:  
1. Het langdurig en effectief laten functioneren van individuele en groepen medewerkers  
2. Hoe anderen beïnvloed en gemotiveerd kunnen worden in het behalen van organisatie-relevante 
doelen of tijdens organisatieveranderingen  
3. Personeelspsychologie  

Het programma verschaft studenten enerzijds een solide theoretisch fundament en biedt 
hen anderzijds de mogelijkheid om relevante (zowel praktijk- als onderzoeks-) vaardigheden te 
ontwikkelen. 
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Toekomstperspectief 
Afgestudeerde AOP-psychologen komen in zeer uiteenlopende functies terecht. Voor 
enkelen is er de mogelijkheid om aan de universiteit een promotieonderzoek te verrichten 
op het gebied van de AOP, om vervolgens een wetenschappelijke carrière op te bouwen. 
Het grootste deel van de afgestudeerden komt echter in een praktijkfunctie terecht. Veel 
voorkomende praktijkfuncties zijn selectiepsycholoog, loopbaanadviseur, trainer, 
organisatie-adviseur en A&O deskundige bij een Arbodienst. 
 
Contactgegevens 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl  
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy en 
http://www.rug.nl/masters/industrial-and-organizational-psychology/  
 
 

Master: Sociale Psychologie en haar Toepassingen  
Korte beschrijving 
Dit programma gaat over het gedrag van “normale” mensen in het dagelijkse leven. De sociale 
psychologie richt zich op het verklaren van opvattingen en gedragingen van mensen in sociale 
situaties. Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan hoe onze opvattingen en gedrag 
bepaald worden door anderen. Daarnaast is het onderwijsprogramma ook gericht op de rol van 
individuele, contextuele, culturele en biologische factoren. Veel maatschappelijke problemen komen 
voort uit opvattingen en gedrag van mensen. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, agressie en zinloos 
geweld, criminaliteit, gezondheidsproblemen, milieuproblemen en onveiligheid in het verkeer.  
 De sociale psychologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het begrijpen en de 
oplossing van dit soort problemen door na te gaan welke factoren van invloed zijn op opvattingen en 
gedrag, en hoe deze zijn te veranderen. Om inzicht te krijgen in achtergronden van opvattingen en 
gedrag en het niveau van lekenkennis te overstijgen is het essentieel om sociaal-psychologische 
concepten en theorieën te kennen en vaardig te zijn in het toepassen en onderzoeken daarvan. 
Theorieën helpen ons om problemen te structureren en om achtergronden van opvattingen en 
gedrag te doorgronden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan relevante theorieën die ons 
helpen opvattingen en gedrag te begrijpen. Voorbeelden van theorieën en concepten die aan de 
orde komen zijn attitudetheorieën, theorieën over altruïstisch gedrag, de sociale vergelijkingstheorie, 
de sociale-identiteitstheorie, de zelf-affirmatietheorie, agressietheorieën, theorieën over emoties, 
motivatie en stereotypering.  

Vragen die de student na dit programma met behulp van inzichten uit de sociale psychologie 
kan beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Waarom vertonen mensen gedrag dat schadelijk is voor hun 
gezondheid, zoals roken en drankgebruik? Waarom discrimineren mensen? Hoe kunnen we 
samenwerking tussen mensen van verschillende culturen stimuleren? Hoe kan het dat de meeste 
automobilisten denken dat ze beter rijden dan anderen? Hoe kunnen we milieuvriendelijk gedrag 
stimuleren? Waarom maken rokers zich niet druk om terugkerende hoestbuien? Waarom is iemand 
ontevreden met een relatie? Hoe beïnvloeden reclamemakers en politici onze meningen en 
gedragingen? In hoeverre voelen Islamitische inwoners van Nederland zich nog thuis in Nederland na 
dagelijks geconfronteerd te worden met negatieve stereotypen over hun groep?   
 In dit programma draait het dus zowel om verklarende factoren achter opvattingen en 
gedragingen als om mogelijkheden om deze opvattingen en gedragingen te veranderen. Beide zijn 
essentieel om maatschappelijke problemen te verminderen. Inzicht in de structuur en oorzaak van 
maatschappelijke, sociale en individuele gebeurtenissen en problemen is onontbeerlijk om 
oplossingen te genereren en verandering te  bewerkstelligen. De student leert bijvoorbeeld onder 
welke voorwaarden contact tussen culturen tot een vermindering van angst en discriminatie kan 
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leiden, welke informatie jongeren motiveert om niet elke weekend dronken te zijn, welke 
maatregelen echt werken als het gaat om het verminderen van files, hoe we er voor kunnen zorgen 
dat groepen beter presteren en hoe het fenomeen zinloos geweld de kop kan worden ingedrukt. 
 De kracht van dit programma ligt vooral in de combinatie van theoretische en fundamenteel 
wetenschappelijke inzichten enerzijds en het toepassen daarvan op actuele maatschappelijke, sociale 
en individuele gebeurtenissen anderzijds. Binnen het programma kan de student zich door 
keuzeblokken en het afstudeerproject specialiseren in het gebied van zijn of haar interesse. 
Mogelijke specialisaties zijn: gezondheid, voorlichting en communicatie, integratie en immigratie, 
verkeer, milieu, en criminaliteit en agressie. Studenten kunnen zich specifiek bekwamen in de 
fundamentele sociale psychologie, in de toepassing van sociale psychologie, of in een combinatie van 
beide. Daarnaast biedt deze master stage mogelijkheden.   
 
Toelating en aanmelding 
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een 
universitaire bachelor opleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond. 
Voor externe studenten geldt dat de toelating altijd via de toelatingscommissie gaat. Zie voorin deze 
gids voor informatie over de toelating. Je kan zowel in september als in februari instromen. Nieuwe 
studenten krijgen een uitnodiging voor een studieplanningsgesprek, dat plaatsvindt na de 
introductiebijeenkomst. 
 
Toekomstperspectief 
Omdat sociaal-psychologen verstand hebben van “normaal” menselijk gedrag en van “normale” 
problemen kunnen ze breed ingezet worden in verschillende toepassingsvelden. Ze kunnen 
bijvoorbeeld werken in bedrijven, bij gemeentes, bij de overheid, bij non-profit organisaties en bij 
onderzoeksbureaus. Overal waar mensen werken of waar menselijk gedrag bijgestuurd wordt door 
beleid, maatregelen of voorlichting kunnen sociaal psychologen aan de slag. Functies zijn 
bijvoorbeeld crisismanager, preventiewerker, voorlichter, communicatieadviseur, trainer, 
beleidsadviseur, marketingconsultant, consultant en onderzoeker. Afgestudeerden met 
belangstelling voor het doen van 
onderzoek kunnen in aanmerking komen om te promoveren tot doctor.  
 
Contactgegevens 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl  
Website: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/applied-social-psychology/  
 

Master: Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie  
Korte beschrijving 
Cognitieve Psychologie in Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitief functioneren (geheugen, 
waarnemen, emotie, etc.) van gezonde mensen. Hoe sla je informatie op in je werkgeheugen? Wat 
verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van stemming op waarneming? 
Welke hersengebieden zijn daar bij betrokken? En hoe beïnvloedt al die mentale activiteit het 
functioneren van je lichaam? 

Binnen de masterroute Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie bestudeer je onder 
andere deze vragen. Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in het vakgebied en je leert 
enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelf gebruiken, zoals EEG en TMS; deze pas je vervolgens 
toe in je masterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een speciale nadruk op praktische 
toepasbaarheid van alle theoretische kennis die je opdoet. Steeds zullen we de vraag stellen “wat 
heb je er nou aan”? 
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Toelating en aanmelding 
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een 
universitaire bachelor opleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond. 
Voor externe studenten geldt dat de toelating altijd via de toelatingscommissie gaat. Zie voorin deze 
gids voor informatie over de toelating. Je kan zowel in september als in februari instromen. 
 
Toekomstperspectief 
CPP is een brede opleiding die niet specifiek opleidt tot een bepaald beroep. De vaardigheden en 
kennis die je opdoet zal je in verschillende functies kunnen gebruiken. Het meest voor de hand liggen 
echter functies op het gebied van onderzoek en advies.  
Onderzoeker – afgestudeerden kunnen aan de slag als promovendus aan een universiteit, maar ook 
als onderzoeker in het bedrijfsleven (bijv. Philips, Unilever). 
Adviseur/consultant – je kunt je kennis als CPP-afgestudeerde ook inzetten om bedrijven en/of 
instellingen te adviseren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve 
psychologie en psychofysiologie, bijvoorbeeld in de context van computerinterfaces, of op het gebied 
van nieuwe technieken zoals neuromarketing. 
 
Contactgegevens 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nlwww.rug.nl/psy 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/cognitive-psychology-and-psychophysiology/  
 
 

Master: Klinische Neuropsychologie 
Korte beschrijving 
Cognitie, emotie en gedrag als functie van de hersenen 
In de klinische neuropsychologie gaat het om stoornissen in hersenfuncties als gevolg van 
aangeboren of opgelopen neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen bij kinderen, 
volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld aandoeningen als: 
- ADHD, autisme, leerproblemen 
- CVA, hersentumor, traumatisch hersenletsel 
- Ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, - schizofrenie, bipolaire stoornis en depressie 
Neuropsychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dergelijke stoornissen in 
de klinische praktijk, maar ook met wetenschappelijk onderzoek bij patiënten. Gebruikte methoden 
zijn bijvoorbeeld neuropsychologische tests, neuroimaging methoden en electrofysiologische 
technieken. Een neuropsycholoog wordt beschouwd als een scientist-practitioner, iemand die 
beschikt over  relevante theoretische kennis en inzichten, methodologische en statistische 
vaardigheden alsmede klinische ervaring. De aandacht voor neuropsychologische problematiek 
neemt toe en daarmee de vraag naar goede klinisch en wetenschappelijk opgeleide 
neuropsychologen. Met een gerichte keuze voor vakken uit het Klinische Neuropsychologie 
programma en het K en / of O programma kan worden voldaan aan de basisaantekening 
psychodiagnostiek van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologie). Daarnaast is een bepaald 
vakkenpakket nodig om te voldoen aan de toelatingseisen voor de G(ezondheids)Z(org)-opleiding. 
 
Toelating en aanmelding 
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een 
universitaire bachelor opleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond. 
Voor externe studenten geldt dat de toelating altijd via de toelatingscommissie gaat. Zie voorin deze 
gids voor informatie over de toelating. Je kan zowel in september als in februari instromen. 
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Toekomstperspectief 
Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij patiënten 
In algemene en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra,  
schoolbegeleidingsdiensten, epilepsiecentra, forensische klinieken, instellingen voor verstandelijk 
beperkten, bij de GGZ, in psychiatrische centra of in een eigen praktijk. N.B.: Voor zelfstandig werken 
in de gezondheidszorg is uiteindelijk een BIG registratie vereist. Je dient er rekening mee te houden 
dat je met het volgen van de masterroute KN niet automatisch voldoet aan de vooropleidingseisen 
voor de postacademische opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. Meer informatie over 
postacademische opleidingen vind je hier: http://www.ppo-opleidingen.nl/. Voor een informatief 
overzicht over het hele traject kan je ook kijken op www.rug.nl/psy en dan klikken op ‘postmaster’ 
onder het kopje onderwijs 
 
Patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische neuropsychologie 
Steeds meer studenten neuropsychologie stromen na hun masteropleiding door naar promotie-
trajecten, waarin bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar (determinanten van) 
neuropsychologische stoornissen bij bepaalde aandoeningen, of de effectiviteit van 
neuropsychologische behandelprogramma’s. 
 
Beleidsfunctie tussen wetenschap en praktijk 
Functies als coördinator onderzoeksprojecten in gezondheidszorg instelling, onderwijs- of 
managementfuncties bij overheid, onderzoeksinstituten of farmaceutische bedrijven. 
 
Contactgegevens 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/clinical-neuropsychology/  
 

Master: Klinische Psychologie 
Korte beschrijving 
De klinische psychologie houdt zich bezig met klinisch relevant probleemgedrag. Dat wil zeggen met 
afwijkend gedrag dat door een persoon en/of diens omgeving als ernstig ongewenst wordt ervaren. 
Gedragsstoornissen worden daarbij beschouwd als het resultaat van specifieke interacties van 
biologische, sociale en persoonlijkheidsfactoren. Het klinische onderwijsprogramma steunt op drie 
pijlers, namelijk theorie ("Hoe kunnen we verschijnselen begrijpen en verklaren?"), diagnostiek ("Hoe 
stellen we vast wat er aan de hand is?") en interventie ("Op welke wijze kunnen we veranderingen 
teweeg brengen?"). Voor vakken waarin het bio- en neuropsychologisch perspectief van afwijkend 
gedrag wordt uitgewerkt, wordt verwezen naar het masterprogramma KN, terwijl een 
ontwikkelingsperspectief aan de orde komt in het masterprogramma van O. Met een gerichte keuze 
voor vakken uit het K-, O- en KN-programma kan worden voldaan aan toelatingseisen voor de 
opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (zie 6.3.3). Met name in de klinische praktijkstage kan men 
bijdragen aan het behalen van de basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP 
(Nederlands Instituut voor Psychologen).  
 
Toelating en aanmelding 
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een 
universitaire bachelor opleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond. 
Voor externe studenten geldt dat de toelating altijd via de toelatingscommissie gaat. Zie voorin deze 
gids voor informatie over de toelating. Je kan zowel in september als in februari instromen. 
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Toekomstperspectief 
Belangrijke werkterreinen zijn de (geestelijke) gezondheidszorg, de verslavingszorg en 
forensische settingen, waarin psychologen een centrale rol spelen in de diagnostiek, de 
indicatiestelling en de behandeling en ook in de coördinatie van zorg. Daarnaast vinden 
K-studenten werk als trainer, in beleidsfuncties en in het wetenschappelijk onderzoek. Voor een 
informatief overzicht over het hele traject  van master naar postmaster en aan het werk kan je ook 
kijken op www.rug.nl/psy en dan klikken op ‘postmaster’ onder het kopje onderwijs. 
 
Contactgegevens 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/clinical-psychology/  

 
 

Master: Ontwikkelingspsychologie 
Korte beschrijving 
Het onderwijs van het programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op de studie van de  
ontwikkelingsprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop. Hierin is aandacht voor 
het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs, voor de begeleiding van normale en 
problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school en maatschappij en voor de diagnostiek 
van normale en problematische ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten. Vanuit de 
belangstelling voor individuele ontwikkelingsprocessen kijken we naar de dynamische interactie 
tussen enerzijds de zich ontwikkelende persoon zelf, inclusief de ontwikkeling van het brein, en 
anderzijds de omgeving. De student maakt kennis met deze procesbenadering en met de visie van 
ontwikkeling als complex dynamisch systeem in vakken die gericht zijn op diagnostiek, op 
ontwikkelingspathologie en op verschillende aspecten van de normale ontwikkeling. Het spectrum 
van normale via problematische ontwikkeling naar ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd 
vanuit dit perspectief van de individuele ontwikkeling en de mogelijke ontsporingen daarin. Het 
programma is nadrukkelijk opgezet vanuit een levensloopperspectief. Hoewel het accent ligt op 
ontwikkeling in baby- en kindertijd en adolescentie, wordt ook aandacht besteed aan ontwikkeling in 
volwassenheid en ouderdom. 
Met een gerichte keuze van vakken uit het Ontwikkelingsprogramma kan worden voldaan aan de 
Basis Aantekening Psycho Diagnostiek (BAPD) van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). 
Daarnaast is een bepaald vakkenpakket nodig om te voldoen aan de toelatingseisen van de 
G(ezondheids) Z(org)-opleiding. 
 
Toelating en aanmelding 
Voor een masteropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen moet je ten minste een 
universitaire bachelor opleiding of een hbo-opleiding (toegepaste) psychologie hebben afgerond. 
Voor externe studenten geldt dat de toelating altijd via de toelatingscommissie gaat. Zie voorin deze 
gids voor informatie over de toelating. Je kan zowel in september als in februari instromen. 
 
Toekomstperspectief 
Omdat studenten die in dit programma zijn afgestudeerd verstand hebben van zowel de normale als 
van de afwijkende ontwikkeling, kunnen ze worden ingezet in een groot aantal werkvelden. Op het 
gebied van onderwijs kunnen bijvoorbeeld ze zowel in het reguliere onderwijs als in het speciaal 
onderwijs werkzaam zijn. Ook ten aanzien van opvoeding kunnen afgestudeerden zich richten op 
zowel de normale opvoeding (bijvoorbeeld in beleid en advisering en voorlichting) als op 
problematische opvoedingssituaties (bijvoorbeeld ouderbegeleiding en interventies). Twee 
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belangrijke werkterreinen voor afgestudeerden van dit programma vormen daarom de (geestelijke) 
gezondheidszorg en het speciaal en regulier onderwijs. Daarnaast vinden studenten werk in advies- 
en beleidsfuncties, als docent en als onderzoeker. 
 
Contactgegevens 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/ontwikkelingspsychologie/  
 
 

Master: Traffic Psychology and Sustained Mobility 
Description 
Modern life and society require people to stay mobile. However, ageing and illness have an adverse 
effect on mobility.  

Reduced mobility in old age results in a significant increase in the cost to society, not only 
because of the need for hired transport but also because of secondary consequences, like less social 
integration, lower satisfaction with life, and reduced mental agility, which can then lead to tertiary 
consequences like isolation and depression. 

This programme makes you an expert in this field. Different disciplines cover the broad 

theme of mobility and offer courses that examine social perspectives, that consider how a decline in 

the ability to process information affects mobility, and that focus on the clinical effects of ageing (e.g. 

dementia). A practical course element provides hands-on training using state-of-the-art assessment 

techniques and instruments. This will enable you to acquire the skills you will need in the applied and 

research field, e.g. for assessment in the field and in advanced driving simulators 

 
Admission and application 
In order to start the master in Psychology programme you have to be formally admitted to the 
programme. You can be admitted to the master programme per the first of September. All students 
with a bachelor Psychology from a non-Dutch university have to follow this procedure:Applicants 
require a Bachelor's degree in Psychology or an equivalent competence in terms of: 
 
•Knowledge of disciplinary subjects in psychology and their applications, 
•Good skills in designing psychological research and reporting it, 
•Solid knowledge of methods of data collection and statistical analysis, 
•An analytical and critical attitude enabling you to assess scientific information, 
•Motivation to acquire knowledge and skills at a postgraduate level 
 
Applicants should have qualifications that justify the expectation of successful completion of the 
programme in due time. These qualifications include knowledge and experience in relevant theories, 
statistics and experience with statistical software packages. Please be aware of our high level of 
statistics during the bachelor psychology programme and subsequent to this the required high level 
of statistics in our master Psychology programme. 
 
Carreer prospects 
There is demand in society for people with this Master's qualification. Students who complete the 
course can expect to find a job in the following areas:health-care mobility advice, traffic psychology 
& mobility research institutes (e.g. TNO), automotive industry, commercial or governmental 
consultancy, human Factors consultancy or they can study for a PhD in this field. 

mailto:studieadvies.psy@rug.nl
http://www.rug.nl/psy
http://www.rug.nl/masters/ontwikkelingspsychologie/
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Contactinformation 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/traffic-psychology-and-sustained-mobility/  
 
 

Master: Clinical Forensic Psychology and Victimology (EN) 
Description 
Past victimization, previous offending, psychopathology, aggression, being male: Which of these 
variables might be the best predictor of future violent (re)offending?  

And which variables might increase the chance of (re)victimization? How can interventions 
help to prevent crime? How can victims of violence and crime overcome their victimization?  

If you are intrigued by questions about the psychology of violence and crime, and you are not 
satisfied with easy answers, consider entering the Master's degree programme 'Clinical Forensic 
Psychology and Victimology'. In this programme we aim to understand acts of violence and crime 
from both the victims' and the offenders' perspective. You will gain a theoretical insight into the 
correlates of violence and crime and their consequences. Moreover you will acquire practical skills to 
enable you to assess and intervene in both offender and victim contexts. Our unique integrative 
approach aims to highlight the many psychological nuances between the black-and-white of the 
victim and offender dichotomy. 
 
Admission and application 
To ensure the quality of our education, there may be possible capacity constraints for several Master 
Tracks. If it appears that the number of applications exceeds the number of available places, we will 
draw lots for participation in these tracks at the beginning of May. To ensure that you can take part 
in a possible selection procedure, you have to sign up for the track of your choice before May 1st. 
For more information see: http://www.rug.nl/masters/clinical-forensic-psychology-and-victimology/  
 
Carreer prospects 
The programme gives you the knowledge and skills to obtain a position in the field of: (forensic) 
mental health care, penitentiary institutions, victim support services, offender-victim mediation, 
educational settings, social work, crime prevention. It also gives you a solid foundation for 
postgraduate study and training in clinical psychology, forensic psychology and victimology. 
 
Contactinformation 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/clinical-forensic-psychology-and-victimology/  
 
 

Master: Psychology and the Environment  
Description 
Climate change has been labelled as the greatest threat to our future and that of generations to 
come (Obama, 2015). In recognition of this threat, almost 200 nations agreed to fight this 
environmental problem caused by human behaviour. So which factors induce environmentally 
harmful behaviour and what motivates us to act pro-environmentally? What determines the impact 

mailto:studieadvies.psy@rug.nl
http://www.rug.nl/psy
http://www.rug.nl/masters/traffic-psychology-and-sustained-mobility/
http://www.rug.nl/masters/clinical-forensic-psychology-and-victimology/
mailto:studieadvies.psy@rug.nl
http://www.rug.nl/psy
http://www.rug.nl/masters/clinical-forensic-psychology-and-victimology/
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and acceptability of interventions that aim to encourage pro-environmental actions and a sustainable 
energy transition? 

Questions like these that are essential for reaching our environmental ambitions  are 
addressed in the Master's programme 'Environmental psychology'. In this unique programme you 
will acquire theoretical knowledge and methodological skills that enable you to understand the 
human dimension of environmental and energy-related problems. After completing the programme, 
you will be able to develop theory-based strategies to promote environmental quality. You will learn 
to work in interdisciplinary settings and apply the acquired knowledge in practice. You will be 
challenged to critically reflect on scientific knowledge and you will be offered possibilities to join 
ongoing research projects with other universities, government organisations, companies, and 
industry. 

The role of social science in understanding and tackling environmental and energy problems 
is key and emphasized in the leading journals Nature  and Nature Climate Change . Governments, 
industries, and companies want to understand the human dimension of sustainable development. 
For example, sustainable solutions such as electric cars or wind parks will not be successful if they are 
not accepted and adopted by the public. As an environmental psychologist, you will develop 
knowledge about which factors influence people's environmental attitudes and behaviours, as well 
as public acceptability of energy sources, systems, and policies. This knowledge and expertise will 
equip you for job opportunities  that focus on finding effective and societally acceptable solutions for 
environmental and energy problems. 

The Environmental psychology group at the University of Groningen is a world leader in the 
field. For example, the group organised the 11th International Conference in Environmental 
Psychology , and coordinates  the European Platform for Energy Research in the Socio-Economic 
Nexus (PERSON) . We are involved in many research projects  where we collaborate with other 
disciplines, practitioners and experts in many different countries. 
 
Admission and application 
At the moment of writing there is no information available about the admission and application for 
this master. See http://www.rug.nl/masters/psychology-and-the-environment/  for more 
information. 
 
Carreer prospects 
Environmental psychology is a rapidly growing field and there is an increasing demand for experts 
who are able to identify the human dimension of environmental and energy problems, and to 
develop effective solutions for these problems. 
 
The programme Environmental psychology equips you with the knowledge and skills to obtain a 
position in science or practice, including: 
•study for a PhD in the field of environmental psychology 
•researcher at an institute for applied sciences 
•consultancy on environmental issues 
•environmental communication and education 
•policy advisor or environmental policy making 
•behavioural expert in environmental or energy organisations 
 
The Environmental psychology group at the University of Groningen puts great value in combining 
theory and practical application. Students will have the opportunity to work with us in ongoing 
research projects, or to do an internship at governmental agencies or companies. We have 
collaborated with, among others: https://www.rug.nl/gmw/images/logos-environmental-
psychology.jpg  

http://www.rug.nl/masters/psychology-and-the-environment/
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We give courses and trainings to practitioners about the human dimensions of 
environmental and energy problems. For example, we teach in the MOOC course Solving the Energy 
Puzzle (https://www.futurelearn.com/courses/energy-transition) and in courses of Energy Delta 
Institute (https://www.energydelta.org/mainmenu/executive-education/specific-
programmes/collegereeks) on public acceptability and energy consumers of the future. 
 
Contactinformation 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/psychology-and-the-environment/  
 

Master: Talent Development and Creativity 
Description 
How do athletes and musicians develop their talent? How can teachers stimulate children's talents 
and creativity in the classroom? And how can companies encourage creativity among their 
employees?  

In any achievement domain, there is an increasing focus on the development, selection, and 
promotion of talent and creativity. In this unique, internationally-oriented Master's programme you 
will develop the expertise to enable you to select, develop, and nurture talent and creativity in 
individuals and organisations across achievement domains.  You will learn about the theoretical 
approaches to talent development and creativity, and you will be in contact with different 
organisations in the worlds of sport, business and education so you can learn about their policies on 
encouraging talent and creativity. As part of your MSc thesis you will carry out a research project, 
possibly combined with an internship, to investigate the development of talent and/or creativity in 
the achievement domain that interests you most. 

The program is offered by the departments of Developmental Psychology, Organisational 
Psychology, and Psychometrics and Statistics. These departments have a rich history of teaching and 
research on talent development, creativity, and selection methods in education, sports, and 
organisations (see “Research”).   

It is a one-year MSc. program consisting of 30 EC master courses and a 30 EC master thesis, 
possibly including an internship. Students will pick two foundation courses, in which in-depth 
knowledge of talent development and creativity can be acquired, as well as the skills to apply this 
knowledge to practice. In addition, students choose a Skills course and Method course to develop 
their practical and methodological competencies. Furthermore, students choose two elective 
courses, which can be (a combination of) additional foundation courses, psychology master courses 
from another program, or courses from outside the psychology department (provided that the exam 
committee has provided permission for the latter option). Finally, in their individual master's thesis, 
students can focus on the achievement domain that interests them most, possibly conducted at a 
partner organisation, school, or elite sports club. For an overview of courses that we offer, see 
below. 
 
Admission and application 
At the moment of writing there is no information available about the admission and application for 
this master. See http://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/ for more 
information. 
 
 
 

mailto:studieadvies.psy@rug.nl
http://www.rug.nl/psy
http://www.rug.nl/masters/psychology-and-the-environment/
http://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/
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Carreer prospects 
The MSc programme provides a solid basis for positions as: 
• (Embedded) Scientist on talent development and creativity 
• Coach, Counsellor, or Consultant (education, work, sports, music) 
• (Talent) Recruiter in the fields of work, sports, arts, and music 
• Policy maker/analyst in the field of talent development and creativity programmes 
 
Contactformation 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/  

 
Master: Reflecting on Psychology 
Description 
How should psychology be positioned between the humanities, life sciences and natural sciences?  
How do we weigh the evidence coming from such diverse sources as experiments, case histories or 
introspection? If questions like these interest you, consider choosing Reflecting on Psychology. 
Fields of research: 
• Do MRI-scans really provide a convincing new generation of arguments in moral and scientific 
debates?  
• Where should we draw the line between treatment and enhancement when it comes to 
psychotropic drugs?  
• Are media creations of autism in novels and films a convincing representation of the clinical reality 
of autism? 

The master Reflecting on Psychology has a one-year programme. It consists of 30 EC courses, 
and a 30 EC master thesis. Students take 10 EC foundation courses, a 5 EC skills course, a 5 EC 
methods course, and 10 EC worth of elective courses. We offer two elective courses, but students 
are encouraged to explore what other elective courses are on offer in the Faculty. This way you can 
tailor the programme to your particular interests. 
 
Admission and application 
At the moment of writing there is no information available about the admission and application for 
this master. See http://www.rug.nl/masters/reflecting-on-psychology/ for more information. 
 
Carreer prospects 
Past students have gone on to become professional historians of science, government advisors and 
academics in departments of psychology, philosophy and medicine. Some have drawn on their 
training to become professional non-fiction authors. 
 
Contactinformation 
Mw. drs. S. Weide / drs. B.M.A. Munstra/dr L.Kooistra/dr. L.Ballato/ drs. I Cnossen 
Telefoon: (050) 363 63 01 
E-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Websites: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord en www.rug.nl/psy 
http://www.rug.nl/masters/reflecting-on-psychology/  
 
 
 
 

mailto:studieadvies.psy@rug.nl
http://www.rug.nl/psy
http://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/
http://www.rug.nl/masters/reflecting-on-psychology/
mailto:studieadvies.psy@rug.nl
http://www.rug.nl/psy
http://www.rug.nl/masters/reflecting-on-psychology/
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Introductie op de Universiteit Utrecht 
De Universiteit Utrecht is opgericht in 1636 en is uitgegroeid tot een moderne, toonaangevende 
instelling met een groeiende internationale reputatie. De Shanghai-ranglijst plaatst de Universiteit 
Utrecht op nummer één in Nederland, op een dertiende plaats in Europa en in de wereld op een 
gedeelde 52ste plaats. 
De Universiteit Utrecht biedt 169 masterprogramma´s, waarvan een groot deel Engelstalig. De 
universiteit telt 29.755 studenten en 6.500 medewerkers. Jaarlijks komen meer dan 2.000 
buitenlandse studenten en onderzoekers voor korte of langere tijd naar Utrecht. 153 
masterprogramma’s, waarvan 81 (ook) Engelstalig en 32 lerarenopleidingen. Dit is het breedste 
aanbod Engelstalige masterprogramma's in Nederland 
De universiteit verricht fundamenteel en toegepast onderzoek in een breed scala van 
wetenschapsgebieden. Deze veelzijdigheid vormt een inspirerende basis voor multidisciplinair 
onderzoek binnen én buiten de universiteit. De Universiteit Utrecht werkt nauw samen met het 
bedrijfsleven aan maatschappelijk relevant en innovatief onderzoek. 
 

Master Psychologie 
De academische masteropleiding Psychologie aan de Universiteit Utrecht kent zeven verschillende 
programma’s. 
Structuur 
In de academische masteropleiding Psychologie staat het verwerven van competenties, die nodig zijn 
voor de beroepsuitoefening als psycholoog op academisch niveau, centraal. Hierbij ligt de nadruk op 
de toepassing van wetenschappelijke kennis in de psychologische beroepspraktijk. 
De programma’s in de academische masteropleiding psychologie verschillen vooral in thematiek. De 
opzet van de programma’s komt sterk overeen. De nadruk ligt op beroepsgerichte wetenschappelijke 
specialisatie door theoretische verdieping, toepassing van kennis in de stage en het onder 
begeleiding zelfstandig uitvoeren van empirisch onderzoek. 
Voor iedere masteropleiding Psychologie aan de Universiteit van Utrecht geldt dat je in totaal 60 
studiepunten moet behalen. Het programma bestaat uit een cursorisch gedeelte van 15 
studiepunten en een gedeelte stage/onderzoek van 45 studiepunten.  
 
Toelating en aanmelding 
Je bent toelaatbaar tot de master Psychologie als je een Nederlands of een buitenlands diploma van 
hoger onderwijs hebt, dat aantoont dat je beschikt over de volgende kennis, inzicht en vaardigheden 
op universitair bachelorniveau:  
Basiskennis van de belangrijkste deelgebieden van de psychologie, zoals de functieleer, de 
ontwikkelingspsychologie, de klinische- en gezondheidspsychologie en de sociale- en 
organisatiepsychologie.  
Verdiepende kennis en inzicht op het gebied van een programma binnen de masteropleiding 
psychologie, die de student in staat stelt complexe psychologische theorieën te begrijpen en toe te 
passen op de typerende problematiek in het betreffende deelgebied van de psychologie.  
Voldoende kennis van en inzicht in methodologie en statistiek om in de psychologie de literatuur op 
haar merites te kunnen beoordelen.  
Voldoende oefening in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om onder supervisie 
kwantitatief onderzoek uit te kunnen voeren op het gebied van het betreffende programma van de 
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masteropleiding psychologie, bij voorkeur blijkend uit een thesis over een onderzoek waarbij de 
gehele empirische cyclus is doorlopen.  
Voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om op het gebied van het betreffende programma van de 
masteropleiding een praktijk- of onderzoeksstage te kunnen volgen.  
 

Master: Klinische en Gezondheidspsychologie 
Korte beschrijving 
Binnen de master ‘Klinische en Gezondheidspsychologie’ leer je klachten te behandelen en 
voorkomen. Met deze master specialiseer je je in de klinische psychologie of 
gezondheidsbevordering. Het programma is multidisciplinair en heeft een internationaal karakter.  
De master beschikt over twee tracks waar je uit kunt kiezen: klinische psychologie en 
gezondheidsbevordering.  
 
Klinische psychologie 
De track Klinische psychologie beslaat een breed terrein: van veelvoorkomende milde psychische 
problematiek tot ernstige psychopathologie. Deze track bereidt je breed voor op het werk in de 
geestelijke gezondheidszorg (behandeling, diagnostiek, beleid, wetenschappelijk onderzoek etc.) en 
biedt toegang tot de post-master GZ-opleiding. 
 
Gezondheidsbevordering 
De track Gezondheidsbevordering bereidt je voor op het werken in instellingen op het gebied van 
preventie van ziekte en het bevorderen van (lichamelijke en psychische) gezondheid. Je leert hoe je 
mensen kunt overtuigen de regie te nemen over hun gezondheid en hun levensstijl en 
gezondheidsgedrag te veranderen. En: hoe je hen daarbij kunt ondersteunen. Daarnaast leer je 
uiteenlopende psychologische technieken en strategieën om de sociale en fysieke omgeving zo in te 
richten dat gezondheid wordt bevorderd en/of ziekte wordt voorkomen. 
Kernwoorden van deze track zijn bijvoorbeeld: 

 zelfregulatie-interventies 

 nudging 

 voorlichting en training 

 beleidsprotocollen voor kortdurende behandeling van psychosomatische klachten 
  
Toelating en aanmelden 
Je komt in aanmerking voor toelating als je beschikt over de volgende kennis, inzicht en 
vaardigheden: 

 basiskennis van de belangrijkste deelgebieden van de psychologie 

 verdiepende kennis op het deelgebied van de master waarvoor men zich aanmeldt 

 voldoende kennis van methodologie en statistiek om de psychologieliteratuur op zijn 
merites te kunnen beoordelen 

 voldoende oefening in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om onder 
supervisie kwantitatief onderzoek te kunnen doen 

 voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om op het gebied van het masterprogramma 
een praktijk of onderzoeksstage te kunnen doen, waaronder sociale, gespreks- en 
communicatievaardigheden 

 
Specifiek voor de master Klinische en gezondheidspsychologie: 

 kennis van en inzicht in de persoonlijkheidsleer 

 blijk van een professionele houding die in overeenstemming is met wat gangbaar is in het 
beroepsveld 
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 kennis en inzicht op het eindniveau van de universitaire bacheloropleiding op het gebied van 
psychopathologie (niet vereist voor de Gezondheid bevorderings-track) 

 vaardigheden op het niveau van de universitaire bacheloropleiding Psychologie op het 
gebied van psychodiagnostiek bij volwassenen (niet vereist voor de 
Gezondheidbevorderings-track) 

 
Dit betekent dat je toelaatbaar bent met een Nederlands universitair bachelordiploma Psychologie 
dat qua niveau, oriëntatie en omvang voldoet aan bovenstaande eisen. Dit is ter beoordeling van de 
toelatingscommissie. Als je meer wilt weten over de toelating en of jij toelaatbaar bent, neem dan 
contact op met het team Mastertoelating via mastertoelating.fsw@uu.nl 
 
Toekomstperspectief 
Na afronding van dit masterprogramma voldoe je aan de eisen als basispsycholoog (NIP). Hiermee 
heb je een uitstekende startpositie als junior op de arbeidsmarkt. Je carrièreperspectief wordt deels 
bepaald door je specialisatie.  
De track Klinische psychologie bereidt je voor op het werk in de geestelijke gezondheidszorg. 
Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als basispsycholoog (in klinische setting) of bij diverse soorten 
instellingen, zoals instellingen voor (ambulante) geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, 
verzorgings- en verpleegtehuizen, revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, instellingen voor 
vluchtelingenzorg, justitiële instellingen, praktijkondersteuning Huisartsenzorg 
De track Gezondheidsbevordering bereidt je voor om als academisch geschoolde professional aan de 
slag te gaan in diverse instellingen op het gebied van preventie van ziekte, het bevorderen van 
(lichamelijke en psychische) gezondheid, het maken en evalueren van beleid op het gebied van de 
gezondheidsbevordering. Op de arbeidsmarkt kun je hiervoor terecht bij diverse instellingen, zoals 
het RIVM, het Voedingscentrum, GGD, basisgezondheidszorg in de eerste lijn (huisartspraktijken), 
instelling voor hoger onderwijs en particuliere (onderzoek)bureaus 
Daarnaast is het met bovenstaande master mogelijk een academische carrière als onderzoeker te 
starten.  
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma kun je contact opnemen met dhr. Henk Schut, 
h.schut@uu.nl of (030) 253 9092.  
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 
Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 
15.00 uur. 
 

Master: Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie 
Korte beschrijving 
Met het masterprogramma Klinische Kinder- en jeugdpsychologie leer je om kennis over 
ontwikkelingspsychologie toe te passen in de klinische praktijk. 
Tijdens dit eenjarige masterprogramma leer je alles over de hulpverlening aan en begeleiding van 
kinderen en jeugdigen. Ook besteden we aandacht aan de bijdrage die beleid en organisaties 
daaraan kunnen leveren. 
Als kinder- en jeugdpsycholoog verdiep je je in: 

 systematische veranderingen in de levensloop van een kind/jongere; 

 de ontwikkelingsprocessen die hieraan ten grondslag liggen; 

 de sociale context van ontwikkelingsveranderingen. 
 
Je doet kennis en vaardigheden op waarmee je afwijkende ontwikkeling van kinderlijke en jeugdige 
gedragingen en mentale processen leert signaleren/vaststellen (diagnostiek), behandelen 
(interventie) en voorkomen (preventie). 

mailto:mastertoelating.fsw@uu.nl
mailto:h.schut@uu.nl
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Toelating en aanmelden 
Je komt in aanmerking voor toelating als je beschikt over de volgende kennis, inzicht en 
vaardigheden: 

 basiskennis van de belangrijkste deelgebieden van de psychologie 

 verdiepende kennis op het deelgebied van de master waarvoor men zich aanmeldt 

 voldoende kennis van en inzicht in methodologie en statistiek om in de psychologieliteratuur 
op zijn merites te kunnen beoordelen 

 voldoende oefening in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om onder supervisie 
kwantitatief onderzoek te kunnen doen 

 voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om op het gebied van het masterprogramma een 
praktijk- of onderzoeksstage te kunnen doen. Voor deze master betreft dit verdiepte kennis 
m.b.t.(cognitieve en sociaal-emotionele) ontwikkeling, ontwikkelingspsychopathologie, 
diagnostische besluitvorming en diagnostiek bij kinderen en jeugdigen, en gespreks- en 
communicatievaardigheden. 

Toetsing van onderstaande vaardigheden kan deel uitmaken van de toelatingsprocedure: 

 uitstekende sociale en taalkundige vaardigheden (zijn vanwege de aard van het werkveld erg 
belangrijk) 

 kunnen reflecteren op eigen handelen 
 
Dit betekent dat je toelaatbaar bent met een Nederlands universitair bachelordiploma Psychologie 
dat qua niveau, oriëntatie en omvang voldoet aan bovenstaande eisen. Dit is ter beoordeling van de 
toelatingscommissie. Als je meer wilt weten over de toelating en of jij toelaatbaar bent, neem dan 
contact op met het team Mastertoelating via mastertoelating.fsw@uu.nl 
 
Toekomstperspectief 
Als je dit masterprogramma hebt afgerond, kun je op academisch niveau aan de slag in de 
beroepspraktijk. Dit kan de praktijk van hulpverlening aan en begeleiding van kinderen en jeugdigen 
zijn, maar ook een functie in de beleidsontwikkeling is mogelijk. Ook kun je verder studeren voor een 
registratie. 
Je kunt met dit programma onder andere aan de slag als klinisch kinder- en jeugdpsycholoog of 
(beleids-)adviseur bij bijvoorbeeld een ggz- of jeugdzorginstelling, een onderwijsinstelling of 
schoolbegeleidingsdienst of een gemeentelijke of provinciale organisatie. 
Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om door te studeren om zo Gezondheidszorgpsycholoog of 
Kinder- en jeugdpsycholoog te worden. Om de basisaantekening Psychodiagnostiek van het NIP te 
ontvangen. 
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma kun je contact opnemen met mw. Helen Bakker, 
h.bakker@uu.nl of (030) 253 1611.  
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 
Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 
15.00 uur. 
 

Master: Methodology and Statistics for the Behavioural, Biomedical and 
Social Sciences 
Korte beschrijving 
De huidige maatschappij is zeer data-driven. Alles wordt gemeten, maar er is nog veel te ontwikkelen 
op het gebied van het vinden van optimale manieren om onderzoek te ontwerpen, data te 
analyseren en waardevolle informatie te extraheren. De master is een samenwerking tussen 

mailto:mastertoelating.fsw@uu.nl
mailto:h.bakker@uu.nl
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departementen aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit Twente. Dit resulteert in een keuze uit 
veel stagemogelijkheden en thesis onderwerpen.  
Je zult vaardigheden en kennis opdoen die van jou een gekwalificeerde onderzoeker maken, klaar 
voor een PhD positie of onderzoekscarriere.  
 
Toelating en aanmelden 
De master biedt ruimte voor 20 studenten met een bachelordiploma in biomedische wetenschappen, 
sociale en gedragswetenschappen, econometrie en (toegepaste) wiskunde. Studenten dienen tevens 
minstens 20 ECTS te hebben die staan voor: 

 een bachelorcursus in methoden en statistiek, met onderwerpen als univariate beschrijvende 
statistieken, correlaties, univariate regressie en een-weg ANOVA.  

 een cursus met een of meer onderwerpen op het gebied van multivariate statistieken zoals 
de factoranalyse, multipele regressie en een MANOVA.  

 Ervaring met SPSS of een ander dataverwerkingsprogramma. 
Studenten die gemiddeld een 7.5 (GPA = 3.4) staan, komen in aanmerking voor deelname aan de 
master. Studenten die gemiddeld tussen een 7.0 een 7.5 staan (GPA = 3.0 - 3.4) kunnen compenseren 
met een beschikking over andere relevante capaciteiten, erkend door de aanmeldingscommissie.  
De master wordt volledig gedoceerd in het Engels.  
 
Toekomstperspectief 
Het programma bereid de studenten voor op een carrière als academicus, onderzoeker bij een 
onderzoeksinstituut, overheidsinstanties en privé bedrijven. Veel afgestudeerden kunnen terecht als 
analyst, consultant of PhD student na afronding van deze master.  
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma kun je contact opnemen met: 
Prof. Herbert Hoijtink (Utrecht University)   Tel.: +31 (0)30 253 9137, E-mail:  H.Hoijtink@uu.nl 
Prof. Jean Paul Fox (University of Twente) Tel.: +31 (0)53 489 3326, E-mail: j.p.fox@utwente.nl 
Dr. Esther de Hoop (Utrecht Medical Centre Tel.: +31(0)88 75 584 11, E-
mail: E.deHoop@umcutrecht.nl 
 
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 
Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 
15.00 uur. 
 

Master: Neuropsychologie 
Korte beschrijving 
Als neuropsycholoog verdiep je je in psychologische functies zoals waarneming, geheugen, 
taalverwerking, aandacht, emotie en motoriek. Je bestudeert hoe de hersenen deze psychologische 
functies uitvoeren, wat de gevolgen zijn van hersenbeschadigingen en hoe je stoornissen kunt 
behandelen. 
Met dit masterprogramma doe je kennis en vaardigheden op van de neuropsychologie. Daarmee kun 
je psychologische functiestoornissen die het gevolg zijn van een stoornis in de hersenen 
diagnosticeren en behandelen. Je ontwikkelt jezelf tot een academische professional, die de 
nieuwste wetenschappelijke theorieën over bijv. waarneming, geheugen en aandacht kan vertalen 
naar de klinische praktijk. 
 
Toelating en aanmelden 
Je komt in aanmerking voor toelating met een Nederlands universitair diploma als je beschikt over de 
volgende kennis, inzicht en vaardigheden: 

 basiskennis van de belangrijkste deelgebieden van de psychologie 
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 verdiepende kennis op het deelgebied van de master waarvoor men zich aanmeldt 

 voldoende kennis van en inzicht in methodologie en statistiek om in de 
psychologieliteratuur op zijn merites te kunnen beoordelen 

 voldoende oefening in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om onder 
supervisie kwantitatief onderzoek te kunnen doen 

 voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om op het gebied van het masterprogramma 
een praktijk of onderzoeksstage te kunnen doen, waaronder gespreks- en 
communicatievaardigheden 

Specifiek voor Neuropsychologie: 

 kennis en inzicht op het eindniveau van de universitaire bachelor opleiding op het gebied 
van de klinische neuropsychologie 

 vaardigheden op het niveau van de universitaire bachelor opleiding Psychologie op het 
gebied van de neuropsychologische diagnostiek 

 gespreks- en communicatievaardigheden 
Dit betekent dat je toelaatbaar bent met een Nederlands universitair bachelorsdiploma Psychologie 
dat qua niveau, oriëntatie en omvang voldoet aan bovenstaande eisen. Eventueel andere bachelor 
opleidingen met vergelijkbare oriëntaties (bijvoorbeeld pedagogiek, bewegingswetenschappen, 
biologie) zijn ook toelaatbaar mits de psychologievoorkennis bijgespijkerd wordt. Dit ter beoordeling 
van de toelatingscommissie.  
Als je meer wilt weten over de toelating en of jij toelaatbaar bent, neem dan contact op met het 
team Mastertoelating via mastertoelating.fsw@uu.nl 
 
Toekomstperspectief 
Dit masterprogramma bereidt je voor op een functie op het terrein van de klinische 
neuropsychologie. Ook kun je kiezen voor een onderzoeksfunctie bij een gezondheidszorginstelling of 
aan een universiteit. Als je een wetenschappelijke carrière ambieert kun je als aio doorstromen in 
een promotietraject. 
Op de arbeidsmarkt kun je onder andere aan de slag gaan als neuropsycholoog in een klinische 
setting of als onderzoeker. Je kunt werken bij diverse instellingen, zoals (psychiatrische) 
ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen en de farmaceutische industrie.  
Verder voldoet het programma, afhankelijk van je vooropleiding, aan de eisen van de NIP-
diagnostiekaantekening en de instroomeisen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. 
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma kun je contact opnemen dhr. Chris Dijkerman, 
c.dijkerman@uu.nl of (030) 253 3395. 
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 
Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 
15.00 uur. 
 
 

Master: Social & Health Psychologie 
Korte beschrijving 
Dit masterprogramma verschaft jou de kennis en vaardigheid om onderwerpen gerelateerd aan het 
controleren van menselijk gedrag ten behoeve van sociale interactie en gezondheid te analyseren. 
Het tweejarige programma richt zich op vele perspectieven, waarbij veel aandacht wordt besteed 
aan gedragsregulatie of het gebrek hieraan in de context van sociale en gezondheidssituaties.  
 
Toelating en aanmelden 

De master accepteert slechts 20 studenten per jaar. Wanneer je je voor deze master wilt aanmelden 
wordt gelet op de volgende aspecten: 
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 Vooropleiding: de student dient een Bacheloropleiding te hebben afgerond in een 
Sociale Wetenschap.  

 Gemiddelde: de student dient ten minste een gemiddelde van 3.4 GPA (7,5 in 
Nederlandse toetsing) te hebben behaald in deze Bachelor. Studenten tussen de 3.0 en 
3.4 GPA kunnen in aanmerking komen aan de hand van andere kwalificaties of 
vaardigheden.  

 Kennis van methoden en statistiek: de student dient in totaal ten minste 20 ECTS te 
hebben behaald met het voltooien van cursussen in de Methoden en Statistiek. 

 Voor vragen over de toelating kun je ook mailen naar mastertoelating.fsw@uu.nl 
 
Toekomstperspectief 
Het masterprogramma biedt je de mogelijkheid een academische carrière aan te gaan. Zo kun je Phd 
kandidaat worden, onderzoeksassistent, Post-doc onderzoeker of docent assistent. In de praktijk 
biedt de master de mogelijkheid om onder andere te werken in de marketing, de zorg, het onderzoek 
en als therapeut. 
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma kun je mailen naar psychologie@uu.nl of bellen met 
(030) 253 9216. 
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 

Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 

15.00 uur. 

Master: Sociale en Organisatiepsychologie 
Korte beschrijving 
Binnen deze master houd je je bezig met het bestuderen van en oplossingen zoeken voor 
verschillende vraagstukken  waarbij het draait om de manier waarop mensen elkaars gedrag 
beïnvloeden. Zowel binnen als buiten arbeidsorganisaties. 
In deze master verdiep je je in de sociale psychologie en/of de arbeids- en organisatiepsychologie. 
Sociale psychologie houdt zich bezig met sociale beïnvloeding van gedrag en attitudeverandering, en 
met het ontwikkelen van theorie-gestuurde interventies. Arbeids- en organisatiepsychologie richt 
zich juist meer op oorzaken en uitkomsten van gedrag in de werksituatie, zowel op individueel, team- 
als organisatieniveau.  
Je kunt je in deze master in 1 van de genoemde twee onderwerpen verdiepen door een track te 
kiezen, met de keuze uit de track ‘Sociale beïnvloeding van gedrag’ en de track ‘Arbeid en 
organisatie’. De eerste kent als thema’s onder andere consumentengedrag, gezondheidsgedrag, 
groepsgedrag, milieu, media & agressie en stereotypen. De track ‘Arbeid en organisatie’ heeft de 
thema’s integratie- en participatievraagstukken, duurzame inzetbaarheid van werknemers, 
Organisatieverandering, innovatie en prestaties binnen organisaties. 
 
Toelating en aanmelden 
Je komt in aanmerking voor toelating als je beschikt over de volgende kennis, inzicht en 
vaardigheden: 

 basiskennis van de belangrijkste deelgebieden van de psychologie 

 verdiepende kennis en inzicht op het gebied van de sociale psychologie en/of arbeids- & 
organisatiepsychologie, die de student in staat stelt complexe psychologische theorieën 
te begrijpen en toe te passen op de typerende problematiek in het betreffende 
deelgebied van de psychologie.  
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 voldoende kennis van en inzicht in methodologie en statistiek, waaronder multivariate 
statistiek, om de wetenschappelijke en meer praktisch georiënteerde vakliteratuur op 
haar merites te kunnen beoordelen 

 voldoende oefening in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om onder 
supervisie kwantitatief onderzoek uit te kunnen voeren op het gebied van de sociale 
en/of arbeids- en organisatiepsychologie, bij voorkeur blijkend uit een bachelorthesis 
over een onderzoek waarbij degehele empirische cyclus is doorlopen en waarbij gebruik 
is gemaakt van multivariate statistiek 

 voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om op het gebied van de sociale en/of 
arbeids- en organisatiepsychologie een praktijk- of onderzoeksstage te kunnen volgen, 
waaronder gespreks- en communicatievaardigheden 

 
Dit betekent dat je toelaatbaar bent met een Nederlands universitair bachelordiploma Psychologie 
dat qua niveau, oriëntatie en omvang voldoet aan bovenstaande eisen. Dit en eventueel andere 
bacheloropleidingen met vergelijkbare oriëntaties zijn ter beoordeling van de toelatingscommissie. 
Als je meer wilt weten over de toelating en of jij toelaatbaar bent, neem dan contact op met het 
team Mastertoelating via mastertoelating.fsw@uu.nl 
 
Toekomstperspectief 
De kennis en vaardigheden die je opdoet met deze master geven je toegang tot een breed terrein 
aan beroepsmogelijkheden. Afgestudeerden vinden (soms na een traineeship of vervolgopleiding) 
verschillende soorten functies binnen het veld van de zakelijke dienstverlening en de publieke sector. 
Je kunt terecht komen in een praktijkfunctie, zoals (organisatie)adviseur, arbeids- en 
gezondheidspsycholoog, projectleider, adviseur marketing of reclame, adviseur werving & selectie, 
hrm-deskundige en trainer/opleider bij trainingsbureaus, een staf-, coördinatie- en beleidsfunctie, 
zoals op de afdeling Personeel & Organisatie, afdeling Training & Opleiding van een overheidsdienst, 
in de voorlichting en reclame en op afdelingen interne en externe communicatie, of een onderwijs- 
en onderzoeksfunctie, zoals de universiteit, een overheidsinstelling, een onderzoeksbureau of een 
onderzoeksinstituut.  
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma van de track Sociale beïnvloeding van gedrag kun je 
contact opnemen met mw. Esther Kluwer, E.S.Kluwer@uu.nl of (030) 253 9190. Voor inhoudelijke 
vragen over het programma van de track Arbeid en organisatie kun je contact opnemen met mw. 
Veerle Brenninkmeijer, v.brenninkmeijer@uu.nl of (030) 253 4981.  
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 
Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 
15.00 uur. 
 
 

Master: Toegepaste Cognitieve Psychologie 
Korte beschrijving 
Bij het masterprogramma Toegepaste Cognitieve Psychologie vertaal je actuele kennis over cognitie 
naar situaties en oplossingen voor problemen die zich voordoen in de dagelijkse praktijk. Hoe nemen 
we iets waar? Hoe verwerken we informatie? Dit soort kennis, over het cognitieve, perceptuele en 
motorische apparaat van de mens, ga je toepassen in de praktijk.  
Je leert tijdens dit eenjarige programma veel over informatieverwerking, en vooral over hoe je die 
kennis kunt gebruiken om te adviseren over het verbeteren van informatieoverdracht. Daarnaast leer 
je om oplossingen te bedenken voor een breed scala aan problemen zoals die in de praktijk kunnen 
voorkomen. Om een leefomgeving zo te ontwerpen dat deze goed aansluit bij de cognitieve 
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vermogens van de mens is kennis nodig van menselijke informatieverwerking én vaardigheid in het 
toepassen daarvan. 
 
Toelating en aanmelden 
Je komt in aanmerking voor toelating als je beschikt over de volgende kennis, inzicht en 
vaardigheden: 

 basiskennis van de belangrijkste deelgebieden van de psychologie 

 verdiepende kennis en inzicht op het gebied van de sociale psychologie en/of arbeids- & 
organisatiepsychologie, die de student in staat stelt complexe psychologische theorieën 
te begrijpen en toe te passen op de typerende problematiek in het betreffende 
deelgebied van de psychologie. 

 voldoende kennis van en inzicht in methodologie en statistiek, waaronder multivariate 
statistiek, om de wetenschappelijke en meer praktisch georiënteerde vakliteratuur op 
haar merites te kunnen beoordelen 

 voldoende oefening in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek om onder 
supervisie kwantitatief onderzoek uit te kunnen voeren op het gebied van de sociale 
en/of arbeids- en organisatiepsychologie, bij voorkeur blijkend uit een bachelorthesis 
over een onderzoek waarbij de gehele empirische cyclus is doorlopen en waarbij gebruik 
is gemaakt van multivariate statistiek 

 voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om op het gebied van de sociale en/of 
arbeids- en organisatiepsychologie een praktijk- of onderzoeksstage te kunnen volgen, 
waaronder gespreks- en communicatievaardigheden 

Dit betekent dat je toelaatbaar bent met een Nederlands universitair bachelordiploma Psychologie 
dat qua niveau, oriëntatie en omvang voldoet aan bovenstaande eisen. Dit en eventueel andere 
bacheloropleidingen met vergelijkbare oriëntaties zijn ter beoordeling van de toelatingscommissie. 
Als je meer wilt weten over de toelating en of jij toelaatbaar bent, neem dan contact op met het 
team Mastertoelating via mastertoelating.fsw@uu.nl 
 
Toekomstperspectief 
Dit masterprogramma bereidt je voor op het uitoefenen van een functie (op academisch niveau) 
buiten het wetenschappelijk onderzoek. Na afronding van dit programma kun je bijvoorbeeld aan de 
slag gaan als adviseur of toegepast onderzoeker. Je gaat werken in sectoren als de designindustrie, 
gezondheidszorg, ICT-sector, marketing- en reclamesector, spoorwegbedrijven, telecommunicatie, 
luchthavensector/ruimtevaart en industriële productontwikkeling. 
De opzet van het programma biedt echter ook de mogelijkheid een academische carrière na te 
streven. Zo kun je na dit programma assistent in opleiding (aio) worden. Als aio verricht je vier jaar 
onderzoek aan een universiteit in binnen of buitenland. Je schrijft wetenschappelijke publicaties en 
geeft onderwijs aan studenten. Na je promotie kun je verder in een onderzoeksfunctie. 
 
Contact 
Voor inhoudelijke vragen over het programma kun je contact opnemen dhr. Ignace Hooge, 
i.hooge@uu.nl of (030) 253 3633. 
Voor praktische vragen kan je contact opnemen met het Studie-informatiepunt (STIP) Sociale 
Wetenschappen via stip.fsw@uu.nl of (030) 253 49 49, bereikbaar van 10.00 tot 12.00 en 13.00 tot 
15.00 uur. 
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Introductie op de Universiteit Leiden 
Leiden University offers both one and two-year master’s by coursework programmes, as well as two-
year research master's. Upon successful completion of the programme the awarded degree is a 
Master of Arts (MA), a Master of Science (MSc) or a Master of Laws (LL.M.). All master’s programmes 
in the sciences as well as biomedical sciences, criminology, behavioral sciences, pedagogical sciences, 
public administration and psychology, lead to the title of Master of Science. As a rule, the master's 
programmes at Leiden University are taught in English, unless this is considered unproductive. In this 
case, the language of instruction is Dutch or possibly another language. However most programmes 
are taught in English. There are also a number of programmes which are taught entirely in Dutch (e.g. 
Dutch Law, Dutch Language and Literature) or which are taught in Dutch as a second language of 
instruction after English. 
 

Master Psychology 

Description 
The Master’s Programme in Psychology focuses both on in-depth study of theory and on the 
acquisition of professional and research skills. The distinctive feature of the Leiden programme is 
that the teaching is not restricted to only the functioning of psychological processes; these processes 
are always connected to their behavioral consequences, with the aim of understanding self-
regulation and behavioral control. In this way, students not only develop their knowledge of 
psychology as a science, but also learn to apply this knowledge in order to understand practical 
problems and to develop effective interventions for dealing with these problems. 

In line with the profile of Leiden University as a research-intensive institution, the teaching 
programme is based on state-of-the art scientific research and maintains a strong emphasis on the 
acquisition of academic and research skills. Completion of the MSc degree prepares students for 
subsequent academic degrees, including a PhD. 

The objective of the programme is to equip students with advanced training in research 
methods and professional skills that prepare them both for a career involving psychological research 
as well as for the application of scientific knowledge and methods in various professional settings. 
Training is provided in all relevant skills, including reviewing the relevant literature, applying 
theoretical knowledge to analyse practical problems, developing hypotheses and writing research 
proposals, designing and carrying out empirical studies, designing and evaluating the effectiveness of 
interventions, conducting advanced statistical analyses, and presenting results and 
recommendations. 

 
The programme offers nine specializations: 

 Applied Cognitive Psychology 

 Child and Adolescent Psychology 

 Clinical Neuropsychology 
 Clinical Psychology 

 Economic and Consumer Psychology 

 Health Psychology 
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 Methodology and Statistics in Psychology 

 Occupational Health Psychology 

 School Psychology 

 Social and Organisational Psychology 

 

Specialization Applied Cognitive Psychology 

Description 
In this specialization you develop all the practical and intellectual skills necessary to apply 
psychological knowledge to real-life problems in working environments and organizations. Are you 
interested in addressing and remedying important practical problems in society? Do you want to help 
raise people’s performance levels? You can use the knowledge you acquire in this programme in the 
following areas: 
Cognitive Enhancement 

 Optimising the cognitive capabilities of people of all ages 

 Advice on the optimal circumstances for performance and learning 

 Studying the effects of drugs on human performance 
Cognitive Ergonomics 

 Developing accident-prevention programmes, e.g. safety research in industry and traffic 

 Developing user-friendly tools and interfaces 

 Improving decision-making processes: psychology and law, including the topics of eyewitness 
memory, false confessions and jury decision-making 

The main emphasis is on translating theory into practice. The aim of this master’s specialization is to 
provide you with a maximum of hands-on experience starting on the very first day. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website.  
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/applied-cognitive-psychology/en/entry-requirements 
 
Career Prospective 
The skills you acquire in this specialisation are the basis of careers in a wide range of academic, 
government, industrial and organisational settings. The improvement of human functioning in a 
complex technological environment is the key issue here. Your skills are also a good basis for 
research assistantships and PhD projects in applied areas. The following list, although not exhaustive, 
presents some examples of career opportunities: 

 Adviser on optimising training programmes for medical skills, driving skills, and flying 

 Consultant on occupational efficiency 

 Safety and accident-prevention manager in oil and offshore industries, e.g. SHELL, in traffic 
and road safety design, e.g. governmental agencies, SWOV or in aviation and transport, 
e.g.NLR, KLM/AirFrance. 

 Policy-maker and policy adviser, e.g., various governmental organisations, education, police 
departments 

 Medical and judicial decision-making expert, e.g. hospitals, insurance companies, forensic 
and penitentiary institutions 

 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/applied-cognitive-psychology/en/entry-requirements
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Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 

 
Specialization Child and Adolescent Psychology 

Description 
This programme offers intensive courses in developmental psychopathology and learning problems. 
The mission of the ‘Child and Adolescent Psychology’ programme is to facilitate children’s and 
adolescents’ optimal development. We do this by empowering students to then empower young 
people to successfully negotiate the hurdles inherent to development. This requires accounting for 
the young person’s family and school contexts and the other contexts in which they live (e.g., culture 
and free time). In pursuing this mission, we focus on the following: 

 Building students’ knowledge and skills, as well as a professional and scientific attitude, 
based on a strong theoretical background and real-life practice. 

 Fostering student’s understanding of the transactions between young people, the systems 
around them, and the helping professional. 

 Helping students stay informed about new developments in the field. 

 Responding to each student’s needs by providing diverse solutions for academic and practical 
challenges, via individual mentoring and catch-up courses. 

 Ensuring that students wishing to enter the Mental Health (GZ) or School Psychologist post-
Master’s programs are eligible. 

The programme offers intensive courses in understanding, assessing, and treating the wide range of 
psychological and educational difficulties that may be experienced by young people. Students 
acquire in-depth knowledge and hands-on practice, including: 

 Theoretical models of social-emotional and cognitive development and the interplay of risk 
and protective factors in atypical development; 

 Ways to differentiate atypical from typical development and the use of classification systems 
of childhood disorders; 

 Intelligence assessment with a child or adolescent; 

 Behaviour training with a child; 

 Cognitive therapy with an adolescent and/or solution-focused therapy with small groups of 
children; 

 Choosing and applying the most appropriate intervention strategy for each problem area, 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/child-and-adolescent-psychology/en/entry-
requirements  
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Career Prospective 
The knowledge and skills you acquire will qualify you for many different jobs. Possible career 
positions include:  

 General psychologist in a child and adolescent mental health service or an educational 
setting; 

 Diagnostician; 

 Treatment coordinator; 

 School counsellor; 

 Psychologist engaged in post-Master’s training (e.g., GZ-psychologist, C&A; School 
Psychologist) if a 20 ECT internship has been completed. 
 

Students who complete this master’s specialisation are qualified for any position requiring a degree 
in psychology, as well as for general research positions and academic policy-making positions, such as 
can be found in the following fields: health care and social assistance, psychological advice 
organisations, consultancy, research companies and laboratories both in the private and the public 
sector. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

Specialization Clinical Neuropsychology 

Description 
The master’s specialization in Clinical Neuropsychology provides a theoretical background and 
practical training in neuropsychology and (clinical) neuropsychological research. 
There is increasing recognition of the role neuropsychologists play in the management of brain 
diseases. The demand for their services is becoming greater as the population ages and medical 
(neuro)technology advances. Neuropsychologists assess and treat the cognitive, emotional and 
behavioral consequences of brain dysfunction. These are a result of various neurological and 
psychiatric conditions: 

 Congenital neurodevelopmental disorders 

 Stroke 

 Traumatic brain injury 

 Brain tumours 

 Substance abuse 
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 Schizophrenia 

 Dementia 
 
Evidence-based practice 
The specialization is grounded in the neurosciences relevant to neuropsychology with a strong focus 
on evidence-based practice. This means that you are taught to focus on the conscientious, explicit 
and well-judged use of current best scientific evidence in making decisions about the care of 
individual patients; this in terms of diagnostics, prognostics and interventions (the ‘scientist-
practitioner’ model). 
 
Aim of the programme 
The specialization is attractive not only if you wish to become professionally active in the field of 
clinical neuropsychology, for instance as a Health Care psychologist/GezondheidszorgpsycholoogBIG, 
Clinical Neuropsychologist/Klinisch Neuropsycholoog or Clinical Psychologist/Klinisch Psycholoog’. 
The programme is also suitable if you are interested in a scientific career. You are involved in the 
neuropsychological assessment, treatment and guidance of patients with brain damage. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-neuropsychology/en/entry-requirements  
 
Career Prospective 
If you complete this master’s specialisation you are qualified for any position requiring an MSc in 
Psychology. You are also well equipped for general research positions and academic policy-making 
positions, in the following fields: 

 Health care and social assistance 

 Psychological advice organisations 

 Consultancy 

 Research companies and laboratories both in the private and the public sector 
As a clinical neuropsychologists you typically work as part of a multidisciplinary team in neurological 
and psychiatric departments in: 

 Hospitals, including university hospitals 

 Research institutes 

 Rehabilitation centres 

 Nursing homes and private practices 
Research/PhD 
Are you interested in a scientific career and ready to start a PhD track in (clinical) neurosciences? In 
many cases it is possible to combine both scientific and clinical neuropsychological activities during a 
PhD track. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-neuropsychology/en/entry-requirements
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Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

Specialization Clinical Psychology 

Description 
The master’s specialisation in Clinical Psychology is about theory, assessment, treatment and 
research of mental disorders. The focus of teaching is on anxiety and mood disorders, somatisation 
and personality problems and disorders. This one-year programme offers a balanced combination of 
both in-depth theoretical knowledge and the acquisition of important professional and research 
skills. 
 
Aim of the programme 
In this specialisation, students acquire the basic skills needed for the classification, diagnosis and 
treatment of mental disorders. On completion of this programme you will also have theoretical 
knowledge of clinical research and of the psychological factors that cause and maintain mental 
disorders. You will also be able to analyse psychological problems, to evaluate clinical research and to 
report on clinical issues. 
Scientist-practitioner model 
Clinical Psychology at Leiden University offers a Master’s programme at the interface of science and 
practice. A thorough theoretical basis is combined with practical clinical training in small groups. In 
this way you will not only gain knowledge of Clinical Psychology as a science, but you will also learn 
to apply this knowledge in the assessment, prevention, and treatment of mental disorders. The 
teaching staff consists of young and established researchers who are internationally visible and who 
contribute to the development of their fields. Professional skills will be taught by experienced 
clinicians. 
 
Professional career 
With this Master’s degree you qualify to apply for post-master training as a registered healthcare 
psychologist (GZ-psycholoog) in The Netherlands. Graduates may also apply for PhD student 
positions. Please note that admission to both these post-master tracks is highly competitive in the 
Netherlands. Many graduates first find a position as ‘basic psychologist’ in mental health care, where 
they work under supervision. The skills and knowledge also open career opportunities in teaching, 
training and coaching, and counselling. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-psychology/en/entry-requirements  
 
Career Prospective 
Most students in this specialization aspire to become a clinician. Many students who complete this 
programme find work as a clinician (‘basic psychologist’) in Dutch mental health centers. In The 
Netherlands, Clinical Psychologist is a protected title for which you will have to complete further 
studies. Firstly, a two-year post-master training program as ‘healthcare psychologist’(GZ-psycholoog, 

mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-psychology/en/entry-requirements
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also a protected title). This is a ‘training on the job’(four days clinical work (salaried) and one day 
coursework per week). When you are licensed as GZ-psycholoog, you may go on to pursue a license 
as specialist in Clinical Psychology (another four years of training on the job). 

After this MSc specialization, you will have the basic skills needed for the diagnosis and 
treatment of mental disorders, such as anxiety and depression. In addition, you will have theoretical 
knowledge of clinical research and of the psychological factors that are involved in the development 
and maintenance of common mental disorders. You will be able to analyze psychological problems, 
to evaluate clinical research and report on clinical issues. With these knowledge and skills you may 
work as a clinician under supervision and you qualify for further post-master training. You are also 
prepared for a career in psychological research. However, if you consider a career in research or 
would like to pursue a PhD, please check the research master programme also. Graduates from this 
MSc program are also eligible for PhD positions, but they are in a less strong position to get one in 
The Netherlands than graduates from the research master programme. You may qualify for PhD 
positions outside The Netherlands. 
Please note that admission to both post-master opportunities – further clinical training or PhD 
research – is highly competitive in the Netherlands.  
The skills and knowledge acquired in this programme also open career opportunities in teaching, 
training and coaching, and counselling. 
 
Possible career positions include: 

 General psychologist in a medical center, nursing home, psychiatric hospital or forensic clinic; 

 School counselor; 

 Assessment specialist at a health center or commercial institute; 

 Lecturer / researcher at a university, university medical center or research institute; 

 Policy maker / adviser to government and municipal services; 

 Trainer / coach. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 
 
 
 
 
 

mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
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Specialization Economic and Consumer Psychology 

Description 
In the master’s specialization in Economic and Consumer Psychology, students will study the 
psychological mechanisms that underlie many of our choices and decisions concerning consumption 
and other economic behaviors. 

Our days are filled with countless decisions and the consequences of these decisions. And if 
this is not already hard enough by itself, companies and organizations try to influence our choices 
and decisions, through marketing and advertising. But how do we decide? How rational are our 
choices? How do we sell our own products and ideas to others? As economic behaviors overlap to a 
large extent with social behaviors, the master’s specialization in Economic and Consumer Psychology 
has a lot to offer in answering these questions. 

The specialization aims at providing students with comprehensive knowledge and excellent 
skills in economic and consumer psychology, which will enable them to work independently at a 
professional level in a relevant field. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
 http://www.mastersinleiden.nl/programmes/economic-and-consumer-psychology/en/entry-
requirements 
 
Career Prospective 
The master’s specialisation in Economic and Consumer Psychology trains students for a wide range of 
positions in public or private organisations, including: policy researcher, communication consultant, 
marketing professional, public relations officer, market research analyst, advertising researcher, etc. 
 
 Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

Specialization Health Psychology 

Description 
The major aim of the Health Psychology specialization is to provide you with the theoretical 
background and professional skills required for health psychology research and interventions. 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/applied-cognitive-psychology/en/entry-requirements
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/applied-cognitive-psychology/en/entry-requirements
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/applied-cognitive-psychology/en/entry-requirements
mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl
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Would you like to be involved in this new and rapidly developing sub-discipline of 
psychology? Health Psychology can be described as: 
“the aggregate of the specific educational, scientific and professional contributions of the discipline 
of psychology to the promotion and maintenance of health, the prevention and treatment of illness, 
the identification of etiological and diagnostic correlates of health and illness and related 
dysfunction, and the analysis and improvement of the health care system and health policy” 
(Matarazzo, 1982). 
 
Scientist-practitioner model 
The Master’s Programme in Psychology gives you insight into the in-depth study of theory and into 
the acquisition of professional and research skills. The distinctive feature of the Leiden programme is 
that it is not restricted to teaching you only about the functioning of psychological processes. Within 
a scientist-practitioner model these insights are always connected to their behavioral consequences. 
The aim is to understand self-regulation and behavioral control. In this way not only do you develop 
your knowledge of psychology as a science, you also learn to apply this knowledge. You learn to 
understand practical problems and to develop effective interventions for dealing with these 
problems. 
 
Aim of the programme 
The major aim of the Health Psychology specialization is to provide you with the theoretical 
background and professional skills required for health psychology research and interventions. The 
programme also focuses on the development of your skills required to work in multidisciplinary 
teams, independently analyse problems, evaluate clinical programmes and report on clinical issues 
orally and in writing. 
 
Professional skills 
This specialization will provide advanced training including skills relevant to health promotion and 
disease prevention. Furthermore, you learn to apply the intervention methods to the well-being of 
the physically ill and the self-management of chronic diseases. 
 
Research skills 
In line with the profile of Leiden University as a research-intensive institution, the teaching 
programme is based on state-of-the art scientific research. It maintains a strong emphasis on the 
acquisition of academic and research skills. Training is provided in all relevant skills, including: 

 Reviewing the relevant literature 

 Applying theoretical knowledge to analyse practical problems 

 Developing hypotheses and writing research proposals 

 Designing and carrying out empirical studies 

 Designing and evaluating the effectiveness of interventions 

 Conducting advanced statistical analyses 

 Presenting results and recommendations 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/health-psychology/en/entry-requirements  
 
Career Prospective 
Completion of the MSc degree will prepare you for subsequent academic study, such as: 

 A qualification as health care psychologist (PDO ‘GZ-psycholoog’ (adult)), 

 PhD study, 

 Specific therapy-training programmes (e.g. cognitive behaviour therapy). 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/health-psychology/en/entry-requirements
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If you complete this master’s specialisation, you are qualified for any position requiring a degree in 
psychology, as well as for general research positions and academic policy-making positions. 
The most frequent settings for health psychologists are: 

 General and university hospitals, 

 Medical psychology settings, 

 Community health centres (GG & GD), 

 Rehabilitation centres, 

 Government, companies 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

Specialization Methodology and Statistics in Psychology 

Description 
The curriculum of the one-year Master’s specialization in Methodology and Statistics focuses both on 
in-depth study of theory and on the acquisition of professional and research skills. 
 
Theory and practice 
The distinctive feature of the programme at Leiden is that the teaching is not restricted only to the 
theory of research. Within a scientist-practitioner model, these insights are always connected to their 
behavioral consequences and intervention issues. In this way, not only do you develop your 
knowledge of psychology and methodology as a science, you also learn to apply this knowledge in 
order to understand practical problems, and to develop effective interventions for dealing with 
them. 
 
Research skills 
In line with the profile of Leiden University as a research-intensive institution, the teaching 
programme is based on state-of-the art scientific research. It maintains a strong emphasis on the 
acquisition of academic and research skills. Completion of the MSc degree prepares you for 
subsequent academic degrees, including a PhD. 
 
Practical skills 
Computer usage plays an important role in most of your courses. Many courses consist of a mix of 
the theory and practice of computer skills in a laboratory setting. During the year, you are trained in 

mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
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consultancy, since it is very likely that you will require this knowledge in your future career. 
Furthermore, you are required to write a thesis in which an empirical data set is analysed using 
several methods. The results of these methods are compared with each other. 
 
Aim of the programme 
The objective of the programme is to equip you with advanced training in research methods and 
professional skills. This will prepare you both for a career involving psychological research as well as 
for the application of scientific knowledge and methods in various professional settings. Training is 
provided in all relevant skills: 

● Reviewing the relevant literature 

● Applying theoretical knowledge to analyse practical problems 

● Developing hypotheses and writing research proposals 

● Designing and carrying out empirical studies 

● Designing and evaluating the effectiveness of interventions 

● Conducting advanced statistical analyses 

● Presenting results and recommendations 

● Consultancy 

 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/methodology-and-statistics-in-psychology/en/entry-
requirements 
 
Career Prospective 
Having completed this specialisation, you are likely to find employment in applied research institutes 
as well as in business, especially in marketing positions. Furthermore, it creates excellent 
opportunities for starting a career as consultant in a variety of (applied) research environments, 
including academic, government and commercial contexts. The programme is also suited to those 
wishing to pursue a PhD in a wide or broad range of research areas. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
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Specialization Occupational Health Psychology 

Description 
This MSc specialization draws upon and integrates knowledge of several disciplines in psychology, 
with a clear focus on workers and their work setting. 

Are you interested in the new but rapidly developing area within psychology, Occupational 
Health Psychology (OHP)? “OHP concerns the application of psychology to improving the quality of 
work life and to protecting and promoting the safety, health and well-being of workers” (National 
Institute for Occupational Safety and Health –NIOSH). OHP is designed to address the contemporary 
societal concerns for occupational health and safety. The term ‘health’ in ‘occupational health 
psychology’ does not only include workers’ physical state, but also emotional, cognitive, motivational 
and behavioral aspects. 
 
Interdisciplinary 
The OHP master’s programme in Leiden includes courses from three disciplines in psychology: health 
psychology, social and organisational psychology and applied cognitive psychology. Besides the 
mandatory courses students can choose an internship position, a thesis subject and several electives 
of their own interest within these various disciplines in psychology. In this way students are able to 
choose specific topics depending on their own interest and ambitions. The integrative approach and 
the combination of theory with analysis of realistic case studies make the master’s specialization in 
Occupational Health Psychology at Leiden University unique and useful for a wide range of careers. 
 
Aim of the programme 
The major aim of the Occupational Health Psychology programme is to equip you with advanced 
training in research methods and professional skills. This will prepare you both for a career involving 
psychological research as well as for the application of scientific knowledge and methods in various 
professional settings. 
 
Professional skills 
This specialization provides you advanced training in practical skills for interventions in the field of 
work and health. This includes: the acquisition of principles and methods relevant to, for instance: 

 Health promotion and stress prevention in the workplace (worksite health promotion) 

 Management of social psychological issues in organisational behavior (e.g. leadership, 
motivation, dealing with diversity) 

 Risk management of organisational accidents (engineering a safety culture) 

 Optimization of performance and work productivity (e.g. cognitive enhancement) 
 
Research skills 
In line with the profile of Leiden University as a research-intensive institution, the teaching 
programme is based on state-of-the art scientific research. It maintains a strong emphasis on the 
acquisition of academic and research skills. Training is provided in all relevant skills, including: 

● Reviewing the relevant literature 

● Applying theoretical knowledge to analyse practical problems 

● Developing hypotheses and writing research proposals 

● Designing and carrying out empirical studies 

● Designing and evaluating the effectiveness of interventions 

● Conducting advanced statistical analyses 

● Presenting results and recommendations 
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Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/occupational-health-psychology/en/entry-
requirementss 
 
Career Prospective 
Students who complete this master’s specialisation are qualified for any position requiring a degree 
in psychology. This might also include general research positions and academic policy-making 
positions, such as can be found in the following fields: 

 Occupational Health Services (ARBO) 

 Individual and/or worksite health promotion 

 Safety and accident prevention (RI&E) 

 Education, training and coaching 

 Consultancy 

 Human resource management 

 Psychological counselling (stress management, burnout) 
 
Research PhD 
Completion of the MSc degree prepares you for subsequent academic degrees, including a PhD.  
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

Specialization School Psychology 
As of September 2016 a new specialisation in School Psychology will be offered 

Description 
The mission of this new master specialisation in School Psychology is to create positive learning 
environments to support talent development and potential for learning in all students regardless of 
their initial intellectual level and mental health problems. 
 
Why choose this specialisation at Leiden University? 
Leiden University is the only Dutch university that offers a full master’s specialisation in School 
Psychology. A unique feature of our programme is the mix of a focus on supporting all school pupils 
to do well academically and emotionally as well as a focus on youths with special needs (e.g., 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/occupational-health-psychology/en/entry-requirementss
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/occupational-health-psychology/en/entry-requirementss
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behavior or learning difficulties). It provides a broad perspective on how to create a generally 
stimulating learning environment for all students including those with special needs. 
This new master’s specialisation responds to and prepares our students for a number of recent 
changes in the care for children and adolescents: legislation concerning Inclusive Education (‘Wet op 
Passend Onderwijs’) and Youth Care (‘Jeugdwet’). One of the consequences of this new legislation is 
that schools are responsible for an optimal development of all students, including those with special 
needs. It is to be expected that schools (primary and secondary) will consult or hire more specialists, 
such as school psychologists, in order to meet the criteria for inclusive education, for teacher 
training, and for developing school policy. 
 
On completion of this programme 
You have unique knowledge and skills to empower children and adolescents to succeed academically, 
but also on a social emotional and behavioral level. You will know how to support academic and 
socio-emotional development in typically developing youths as well as in youths who experience 
emotional difficulties or learning problems. You have learned how to create a positive learning 
context for all students as well as how to diagnose and treat academic and emotional problems 
within the school context. You will be an expert in working closely with families, teachers, and school 
teams to support the students’ ability to learn and the teachers ability to teach, by creating a 
supportive learning environment. 
 
Career prospects 
The knowledge and skills you acquire will prepare you for various jobs at schools and other 
education-related settings, and will qualify you for post-master training programs for School 
Psychologist and Health Care Psychologist (‘gz-psycholoog’). 
Job prospects include: 

 Psychologist in Elementary and High Schools 

 Psychologist in a School Advisory Service (‘Onderwijs Advies Dienst’) 

 Psychologist in General Health Care (POH-GGZ) 

 Policy developer at a municipal organisation or national government (e.g. ministry of 
education, culture and science) 

 Independent coach, trainer, consultant 

 Researcher at a university or (government) research institute (e.g.TNO) 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 

mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
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Specialization Social and Organisational Psychology 

Description 
In the Master’s specialization in Social and Organisational Psychology you study behavior in formal 
and informal groups, such as sports or work teams. Do you want to understand how people function 
in groups and organizations? You discover how people’s thoughts, feelings and decisions are 
influenced by other people. 
 
Theory and practice 
The Leiden programme has a core curriculum that integrates social and organisational theory and 
practice. Building on this common body of knowledge, you can focus on different issues. You choose 
specific topics for your course assignments, thesis and internship, or you select specific elective 
courses, depending on your interests and ambitions. The staff of the Social and Organisational 
Psychology specialization offer a wide range of topics, with the option to participate in flourishing 
research programmes on cultural diversity, leadership, economic decision-making and environmental 
behavior. 
 
Aim of programme 
The objective of the programme is to equip students with advanced training in research methods and 
professional skills that prepare them both for a career involving psychological research as well as for 
the application of scientific knowledge and methods in various professional settings. Training is 
provided in all pertinent skills, including reviewing the relevant literature, applying theoretical 
knowledge to analyse practical problems, developing hypotheses and writing research proposals, 
designing and carrying out empirical studies, designing and evaluating the effectiveness of 
interventions, conducting advanced statistical analyses, and presenting results and 
recommendations. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/social-and-organisational-psychology/en/entry-
requirements  
 
Career Prospective 
The skills you acquire in this specialisation are the basis of careers in a wide range of academic, 
government, industrial and organisational settings. The improvement of human functioning in a 
complex technological environment is the key issue here. Your skills are also a good basis for 
research assistantships and PhD projects in applied areas. The following list, although not exhaustive, 
presents some examples of career opportunities: 

 Adviser on optimising training programmes for medical skills, driving skills, and flying 

 Consultant on occupational efficiency 

 Safety and accident-prevention manager in oil and offshore industries, e.g. SHELL, in traffic 
and road safety design, e.g. governmental agencies, SWOV or in aviation and transport, 
e.g.NLR, KLM/AirFrance. 

 Policy-maker and policy adviser, e.g., various governmental organisations, education, police 
departments 

 Medical and judicial decision-making expert, e.g. hospitals, insurance companies, forensic 
and penitentiary institutions 

 IT systems and software consultant, e.g. Oracle and all other IT companies 

 Security adviser, e.g., government, financial institutions. 
 
 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/social-and-organisational-psychology/en/entry-requirements
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Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 

Researchmaster Psychology 

Description 
The MSc in Psychology (Research) is a two-year programme that is focused on acquiring research 
skills in a particular field of psychology. The programme provides students with a rigorous training in 
the methodological and practical skills necessary to carry out scientific research on human behavior. 
Students gain hands-on experience with how psychological theory can contribute to the analysis and 
solution of practical problems and how the application of existing theory guides further theoretical 
development. Students can specialize in the psychological sub discipline of their choice, but are also 
trained in a broad multidisciplinary research approach. 
Students can focus on one of the specializations within the master’s programme: 

 Clinical and Health Psychology 

 Cognitive Neuroscience 

 Developmental Psychology 

 Social and Organisational Psychology 
Students who wish to expand their expertise in the domain of Brain and Cognition can choose from a 
wide range of elective courses offered within and outside the Institute of Psychology. 
 

Specialization Clinical and Health Psychology 

Description 
The research master’s Clinical and Health Psychology prepares you for a PhD trajectory. 
Academic and research skills are trained at an advanced level. You will make an in-depth study of 
topics within the broad context of ‘self-regulation of health and illness’. Topics that you will 
investigate include: stress, symptom perception and illness, the dynamics of behavioral change, and 
coping with (chronic) disease. You will learn a broad variety of methods and techniques, e.g., clinical 
trials, neuro imaging, and longitudinal survey or intervention studies. Students who wish to pursue a 
career as scientist-practitioner / clinician may combine the research master with specific parts of the 
professional one-year master’s programmes in Clinical Psychology or in Health Psychology to qualify 
for post-master psychotherapy training programmes (PDO in Dutch). 
 
 

mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl


103 
 

Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-and-health-psychology-research/en/entry-
requirements 
 
Career Prospective 
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an 
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares 
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the 
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA, IOWO, 
as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control), municipal, and 
governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 

 
Specialization Cognitive Neuroscience 

Description 
In the track Cognitive Neuroscience we focus on the investigation of the psychological, 
computational, and neuroscientific bases of human cognition by means of mind and brain research. 
Our research and teaching are based on the conviction that cognitive processes can only be 
understood in the context of their function and purpose for action control. That is, for the adaptation 
of intentional, goal-directed actions to environmental demands. 
The master’s specialization Cognitive Neuroscience has a strong hands-on flavor with numerous 
practical course modules. You play a very active role in ongoing behavioral and neuroscientific 
research, partly within the interfaculty centre for interdisciplinary research on brain and cognition, 
the Leiden Institute for Brain and Cognition: LIBC 
 
Aim of the programme 
The programme provides you with a rigorous training in the methodological and practical skills 
necessary to carry out scientific research on human behavior. You gain hands-on experience with 
how psychological theory can contribute to the analysis and solution of practical problems and how 
the application of existing theory guides further theoretical development. You have ample 
opportunity to get in touch with and work with top researchers and excel in the area of your choice. 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-and-health-psychology-research/en/entry-requirements
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/clinical-and-health-psychology-research/en/entry-requirements
mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl
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You are also trained in a broad multi-layered, theoretically-driven approach to processes of self-
regulation. 
 
Laboratory facilities 
The research is carried out in a number of specially dedicated laboratories: 

 electrophysiological and fMRI laboratories for the study of the neurophysiological basis of 
attention and action control 

 an infant laboratory for the study of the development of voluntary action 

 numerous experimental testing rooms for the study of young and old healthy subjects and 
patients 

 
Your own laboratory 
Master’s students of this specialization are provided with their own laboratory including six testing 
rooms, dedicated work places for the development of psychological experiments, and a discussion 
room. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/cognitive-neuroscience-research/en/entry-
requirements  
 
Career Prospective 
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an 
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares 
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the 
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA, IOWO, 
as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control), municipal, and 

governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 
 
 
 
 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/cognitive-neuroscience-research/en/entry-requirements
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/cognitive-neuroscience-research/en/entry-requirements
mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl
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Specialization Developmental Psychology 

Description 
The Developmental Psychology specialization of the Research Master’s in Psychology offers a strong 
theoretical background to provide the varied knowledge-base needed for a thorough understanding 
of emotional and cognitive development across childhood and adolescence. 
The development of emotion and cognition, and the relationship to the developing brain, lie at the 
forefront of scientific enquiry. Key questions are: How does intelligent behavior emerge over the 
course of childhood development? How do cognition and emotion interact and affect behavior 
across development? How does autism or deafness affect emotional development? How does the 
brain develop to shape our mind, thoughts and behavior? Emotion, cognition, and their interaction, 
are manifested at various behavioral levels and in different brain systems. Hence, multi-method 
approaches are used to address the complex and dynamic interplay between emotion, cognition and 
the developing brain. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/developmental-psychology-research/en/entry-
requirements  
 
Career Prospective 
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an 
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares 
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the 
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA, IOWO, 
as well as private firms (e.g. software and hardware development, safety control), municipal, and 
governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 

 
 
 
 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/developmental-psychology-research/en/entry-requirements
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/developmental-psychology-research/en/entry-requirements
mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl
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Specialization Social and Organisational Psychology 

Description 
The Social and Organisational Psychology specialization offers in-depth knowledge of a broad range 
of theories and research domains in this area, all concerning the way people’s social environment 
influences thoughts, feelings, and behaviour. 

The main aim of this specialization is to provide a broad overview of classic and more recent 
approaches. You will be trained to integrate different perspectives and findings, in order to develop 
novel research questions. Through written assignments and discussions and presentations in small 
groups you will practice developing theory-driven analyses of a range of issues in social and 
organisational psychology, and learn how to examine these with advanced research methods. 
You can specialize in the topic of your preference in your choice of assignments and electives, which 
can also be taken from other programmes. During your training in advanced academic and research 
skills you will be actively involved in an ongoing research program. Your (international) internship 
and master’s thesis will enable you to gain hands-on experience and learn from established scholars, 
under close supervision in research tutorials. 
 
Entry Requirements 
Check the most up-to-date requirements on the following website. 
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/social-and-organisational-psychology-
research/en/entry-requirements.  
 
Career Prospects 
The master’s programme provides an ideal preparation for students who want to continue with an 
academic career and obtain a PhD in psychology. The research master’s programme also prepares 
students for positions where basic or applied psychological research is used to support the 
development of corporate or public policy. These include research agencies such as TNO, NIA, IOWO, 
as wellas private firms (e.g. software and hardware development, safety control), municipal, and 
governmental (SCP) institutions focusing on research and consultancy. 
 
Master’s programme contact 
Mrs M.T. Haas (LL.M.) 
master’s programmes coordinator, admissions 
+31 (0)71 527 46 35/ 527 36 06  
mhaas@fsw.leidenuniv.nl 
Mrs W.P.V.M. van Velzen-Kors 
+31 (0)71 527 3606 
wvelzen@fsw.leidenuniv.nl 
 
Pre-master’s programme contact 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
Student Services Centre 
osc@fsw.leidenuniv.nl 
Faculty of Social and Behavioural Sciences  
Institute of Psychology 
Wassenaarseweg 52 
PO Box 9555 
2300 RB Leiden 

http://www.mastersinleiden.nl/programmes/social-and-organisational-psychology-research/en/entry-requirements
http://www.mastersinleiden.nl/programmes/social-and-organisational-psychology-research/en/entry-requirements
mailto:wvelzen@fsw.leidenuniv.nl
mailto:premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl

