Welkom bij Psychologie!
Je hebt gekozen voor de opleiding Psychologie aan de Universiteit Twente. Het
komende jaar ga je tijdens jouw studie psychologie menselijk gedrag bestuderen.
Het doel is om aan de hand van systematisch onderzoek kennis te verwerven
over factoren die het gedrag veroorzaken of beïnvloeden. Als je het gedrag beter
begrijpt, en dus kan verklaren en voorspellen, dan kan je deze kennis inzetten om
het gedrag positief te beïnvloeden en situaties te veranderen, bijvoorbeeld in de
gezondheidszorg, het bedrijfsleven of in het onderwijs.
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Het onderwijs
Het onderwijs aan de UT wordt aangeboden in modules: een mini-opleiding per
blok, waarin verschillende onderwijsonderdelen (zoals theorie, statistiek en
vaardigheden) rondom een psychologisch thema zijn geclusterd. Dit wordt het
Twents Onderwijsmodel (TOM) genoemd. In elke module staat een project
centraal. Een project is een realistische opdracht (uit de praktijk) waar je met een
projectteam aan werkt. Je gaat aan de slag met het analyseren en systematisch
ontwerpen van oplossingen (interventies) voor maatschappelijke problemen.
Elke module duurt 10 weken en omvat 15EC (1 EC = 28 uur studie). Je kunt een
module alleen als geheel afronden, met één eindresultaat na 10 weken. Dit
eindresultaat is opgebouwd uit meerdere, in de tijd gespreide toetsen (zoals
schriftelijke tentamens, opdrachten en het project). Hoe de toetsing van een
module er precies uitziet en aan welke eisen je moet voldoen om de module
succesvol af te ronden, is vastgelegd in een toetsschema. Het toetsschema van
een module kun je vinden in de modulehandleiding.
Studiekeuze en studiesucces
Het is belangrijk dat je in jouw eerste studiejaar te weten komt of je de juiste
studiekeuze hebt gemaakt. De studie is daarom zo opgebouwd dat je in het
eerste jaar van de bachelor kennismaakt met de basis van de opleiding
Psychologie, aan de hand van een inleidende eerste module (Psychologie en
ontwerpen) en drie gethematiseerde modules (Sociaal gedrag; Cognitie en
ontwikkeling; Het individu). Je krijgt te maken met de basisdisciplines van de
psychologie (sociale psychologie, cognitieve psychologie, ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidsleer), de basismethoden en technieken van
onderzoek (statistiek) en het ontwerpen en onderzoeken in de psychologie. Ook
wordt er aandacht besteed aan professionele academische vaardigheden, zoals
wetenschappelijk schrijven, projectmanagement, samenwerking in groepen en de
ontwikkeling van jouw persoonlijke talenten. Na de eerste modules kun je al

bepalen of de opleiding de juiste keuze is voor jou en of studiesucces een
realistische verwachting is.
Om duidelijk te krijgen of de opleiding bij je past en of je deze aankunt krijg je aan
het eind van het eerste jaar een verwijzende beoordeling van de opleiding, een
zogenaamd bindend studieadvies (BSA). Heb je minder dan drie van de vier
modules (<45EC) succesvol afgerond, dan krijg je een negatief BSA, wat
betekent dat je moet stoppen met de studie. Je kunt je dan (drie studiejaren na
jouw eerste jaar) niet opnieuw voor de opleiding inschrijven. Na de eerste module
wordt op basis van jouw studieresultaten een voorlopig eerste studieadvies
gegeven. Wanneer je een voorlopig negatief studieadvies ontvangt word je door de
studieadviseur uitgenodigd om dit te bespreken. Aan het eind van het jaar krijg je
het definitief (bindend) studieadvies. De opleiding kijkt niet alleen naar de behaalde
resultaten, maar ook naar eventuele bijzondere omstandigheden die mee hebben
kunnen spelen, zoals ziekte of familieomstandigheden. Het is daarom belangrijk om
dit tijdig aan te geven bij de studieadviseur.

Alle belangrijke informatie wordt gecommuniceerd via je studentmail of via de
website www.utwente.nl/psy

Studieprogramma van het eerste jaar
Bachelor 1 - studiejaar 2013-2014
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Module 4:
Het individu
15EC

Het eerste jaar bestaat uit vier modules die de basis van de opleiding
Psychologie omvatten. In elke module krijg je te maken met vier leerlijnen:
a. Theorie
In de theoretische leerlijn komen de belangrijkste relevante theorieën,
begrippen en modellen die de basis vormen van het vakgebied
Psychologie aan de orde.
b.

Methoden en technieken (M&T)
In deze leerlijn staat voornamelijk het verwerven van kennis en
vaardigheden centraal om zelf wetenschappelijk onderzoek uit te kunnen
voeren. Je gaat in deze leerlijn ook actief aan de slag met het
statistische computerprogramma SPSS.

c.

Ontwerpen en onderzoeken (O&O)
In deze leerlijn verwerf je kennis en vaardigheden om zowel te kunnen
onderzoeken als ontwerpen, met het oog op jouw toekomstige rol van
respectievelijk onderzoeker en professional. Je leert om, gesteund door
onderzoek, psychologische problemen op te lossen. Hier komt de
ontwerpaanpak voor gedragsverandering (het ASCE model) aan de orde
en past de student vaardigheden op het gebied van methoden en
technieken toe. Deze leerlijn zal binnen de modules voornamelijk aan
bod komen in de projecten.

d.

Professionele academische vaardigheden en talentontwikkeling
(PAVaT)
In de leerlijn professionele academische vaardigheden en
talentontwikkeling werken studenten aan de academische en
professionele vorming als psycholoog. Het gaat hierbij om basis
academische (schrijf)vaardigheden, vaardigheden in academisch
denken, communicatieve vaardigheden, organisatorische vaardigheden,
reflectieve vaardigheden en talentontwikkeling.

Proefpersoonuren
Een ander onderdeel van het eerste (en tweede) jaar van de bachelor is het
regelmatig participeren in onderzoek van medewerkers en ouderejaarsstudenten
(10 uren in het eerste jaar en 5 uren in het tweede jaar). Als proefpersoon maak
je kennis met verschillende typen onderzoek en doe je ervaringen op die je
helpen bij het opzetten en uitvoeren van eigen onderzoeksactiviteiten. Er is een
‘Regeling Proefpersoonuren Faculteit Gedragswetenschappen’ en een
‘Handleiding proefpersonensysteem voor studenten’ voorhanden waarin uitgelegd
wordt wat er van je verwacht wordt, hoe je je kunt aanmelden e.d. Meer
informatie is te vinden op de website van de opleiding Psychologie
(www.utwente.nl/psy).
Projecten
In elke module staat een project centraal. In het project integreer je het
aangeboden materiaal en wordt zelfstandige kennisverwerving door studenten
onderling gemaximeerd. Voor het projectwerk word je allereerst ingedeeld in een
tutorgroep van 24-30 studenten. Elke tutorgroep krijgt een tutor toegewezen.
Binnen elke tutorgroep worden vervolgens de projectgroepen van 5-6 studenten
gevormd. De projectgroepleden zijn samen verantwoordelijk voor het correct en
tijdig uitvoeren van de taak. Dit houdt in dat je zelf met je groep afspraken maakt
over wanneer je (gezamenlijk) aan het project werkt en de groep verantwoordelijk
is voor het eindresultaat. We verwachten daarbij van alle projectgroepleden een
actieve en gemotiveerde werkhouding. De tutor is een docent die hierbij de rol
heeft van coach (stimuleert het leerproces en functioneren van de
projectgroepleden) en evaluator (reflecteert en geeft feedback op het proces en
bijdrage van de projectgroepleden). In de meeste gevallen beoordeelt de tutor
ook het eindproduct/toets. Elke projectgroep heeft gedurende de module meestal
wekelijks contact met de tutor over de voortgang van het project. Hieronder in het
schema zijn de verschillende activiteiten van het projectwerk opgenomen.

Projectwerk
activiteit

Omschrijving

Zelfstandig met
projectgroep
werken aan het
project

Je bent als projectgroep zelf verantwoordelijk voor de
voortgang van het project. Je maakt afspraken over wie
wanneer aan het project werkt. Je kunt als projectgroep
daarvoor ook projectruimtes reserveren.

Tutorgroep
bijeenkomst

Een tutorgroep bijeenkomst duurt een dagdeel (4 uur),
waar alle projectgroepen van de tutor aanwezig zijn. Het is
een bijeenkomst waar de tutorgroep en de tutor aanwezig
zijn. Je kunt vragen stellen aan de tutor en je kunt als
projectgroep tijdens de bijeenkomst werken aan het project.
Je ontvangt tijdens deze bijeenkomsten soms ook
tussentijds feedback van de tutor. Daarnaast kan de tutor
deze bijeenkomsten gebruiken voor het klassikaal
bespreken van inhoudelijke en praktische informatie die
essentieel is voor het goed uitvoeren van het project.

Projectgroep
voortgangbespreking
kamer tutor

Tijdens een korte bespreking (15-30 minuten) met de tutor
bespreek je de voortgang van het project om daarna weer
zelfstandig verder te werken.

Colleges
Collegetijden
1e uur:

08:45 - 09:30u

6e uur:

13:45 - 14:30u

2 uur:

09:45 - 10:30u

7e uur:

14:45 - 15:30u

3e uur:

10:45 - 11:30u

8e uur:

15:45 - 16:30u

e

e

11:45 - 12:30u

e

12:45 - 13:30u

4 uur:
5 uur: lunchpauze

e

9 uur:

16:45 - 17:30u

Begeeleiding tijdenss het eerste jaaar

Werkvormen
Collegevorm

Omschrijving

Hoorcollege

Twee college-uren van 45 minuten met een pauze. De docent
geeft plenair een toelichting en/of aanvulling op de leerstof.

Werkcollege

Er wordt in groepjes gewerkt aan opdrachten ter verwerking
van de leerstof. De werkcolleges zijn meer interactief van aard.

Practicum

Er wordt groepsgewijs of individueel aan een bepaald project of
met een specifiek computerprogramma gewerkt. Practica
duren meestal een hele ochtend of middag.

Zelfstudie

Via zelfstandig studeren maak je je de leerstof eigen.

Toetsen
Het resultaat van een module is opgebouwd uit meerdere, in de tijd gespreide,
toetsen. De aard van de toetsen wordt afgestemd op de doelen van een
onderdeel binnen de module. Zo zijn er bijvoorbeeld meerdere schiftelijke
(deel)toetsen (met MC en/of open vragen) waarin vooral wordt getoetst op kennis
en inzicht. In het geval van vaardigheden wordt veelal getoetst middels
(individuele of groeps) opdrachten. Ook is verplichte aanwezigheid, bijvoorbeeld
bij werkcolleges, regelmatig een onderdeel van de toetsing. Het project wordt
meestal getoetst aan de hand van het groepsprojectverslag dat je aan het eind
van de module inlevert en/of een individuele (project)toets. Welke toetsen
onderdeel uitmaken van de module, en aan welke eisen je moet voldoen om de
module succesvol af te ronden, is vastgelegd in een toetsschema, te vinden in de
modulehandleiding.

Tijdenss je studie krijg je te
e maken met een stu
udentmentor, de stu
udieadviseur, de
tutor, m
medewerkers Burea
au Onderwijszaken en
e wellicht de onderwijscoördinator.
Ook ku
un je een beroep do
oen op het Bureau Studentenpsycholog
S
gen (BSP) en de
Studen
ntdecanen op de UT
T.
Studen
ntmentor in het eersste jaar
Je krijg
gt aan het begin van
n het collegejaar een studentmentor toe
egewezen.
Studen
ntmentoren zijn ouderejaars studenten die worden begeleid en aangestuurd
door de
e studieadviseur. M
Met je studentmentorr heb je allereerst een
kennismakingsgesprek, w
waarin je niet alleen kennismaakt met je
e mentor, maar
elangrijke informatie ontvangt over bijvo
oorbeeld het Binden
nd Studieadvies
ook be
dat geldt in het eerste stud
diejaar. Verder kun je het gehele eerste
e jaar terecht bij
je mentor met praktische vvragen en hulp bij je
e studie(vaardighed
den). Daarnaast
mentorgroep (ca 25 eerstejaars studenten). De
maak je deel uit van een m
studentmentoren organise
eren in het eerste se
emester een aantal bijeenkomsten
met de
e mentorgroep om je
e goed op weg te he
elpen in het eerste jjaar.
adviseur
Studiea
De stud
dieadviseurs van de
e bacheloropleiding Psychologie zijn Tineke Hoeksma
en Sarrah Bosch. Zij advise
eren over studiegerrelateerde probleme
en en lichten
studenten in over praktische zaken rondom hun
h studie. Je kunt d
door de
studentmentor worden doo
orverwezen naar ee
en van de studieadvviseurs,
wanneer er bijzondere om
mstandigheden zijn. Ook kunnen de studieadviseurs je
uitnodigen voor een gesprrek, wanneer je bijvoorbeeld een modu
ule niet haalt.
Zelf kun je een gesprek m
met de studieadviseu
ur aanvragen, wann
neer je te maken
krijgt m
met individuele problemen over de opleiding of op persoonlijk gebied en
studere
en in het algemeen.. Contact via email: studieadviseur-psy@
@utwente.nl

Contacttinformatie

Conta
actinformatie

Tineke H
Hoeksma

Sarah
h Bosch

Cubicuss, C118

Cubiccus, kamer C116

Tutor
Voor elke module zal je ingedeeld worden in een tutorgroep. Elkke tutorgroep
wordt b
begeleid door een tu
utor: een docent die
e je coacht en evalu
ueert tijdens het
projecttwerk. Tijdens je eerste jaar zal je vaak
k, meestal wekelijks, met je tutor te
maken krijgen. De tutor za
al reflecteren en fee
edback geven op jou
uw bijdrage in de
projecttgroep. Ook zal de ttutor jouw talenten en
e leerproces binne
en de projectgroep
stimule
eren.
Bureau
u Onderwijszaken (B
BOZ)
Anneke
e Laarhuis is de BO
OZ medewerkster vo
oor de opleiding Psyychologie. Zij is
verantw
woordelijk voor de informatievoorzienin
ng richting studenten
n en alle
administratieve taken die betrekking hebben op het PSY/MPS on
nderwijs.
BOZ iss elke werkdag tijdens kantooruren geo
opend. In collegevrije periodes
gelden soms beperkte ope
eningstijden.

Contactinformatie
Anneke Laarhuis
Cubicus, kamer C10
01
Tel 053 489 2570
a.laarhuis@utwente
e.nl

Onderw
wijscoördinator
De Ond
derwijscoördinator vvan Psychologie is Laura Holsbeeke. Z
Zij draagt zorg
voor de
e beleidsondersteun
ning van de opleidin
ngsdirecteur en is ve
erantwoordelijk
voor de
e organisatorische, procedurele en inho
oudelijke coördinatie en afstemming
van he
et Psychologie onde
erwijs. Wanneer je klachten
k
hebt over d
de opleiding, over
bepaalde vakken of je onh
heus bejegend voeltt, kun je in eerste in
nstantie bij haar
terechtt.

Contactinformatie:
Laura Holsbeeke
Cubicus, kamer C113a
Tel 053-489 3999
L.Holsbeeke@utwe
ente.nl

Balie S
Studentenbegeleidin
ng
De Balie Studentenbegele
eiding (de “Rode balie”) is belast met de
e individuele en
collectiieve zorg voor en de
e begeleiding van UT-studenten
U
op ove
erkoepelend
niveau (naast de zorg van
n de opleiding voor de
d 'eigen' studenten
n). Je kunt daarbij
denken
n aan een studenten
npsycholoog, divers
se cursussen (‘zelfm
management’,
afstude
eren, solliciteren) en
n de studentendeca
aan.
De Balie Studentenbegele
eiding vind je in de Vrijhof,
V
op vloer drie
e (kamer 317).
Kijk voor meer informatie o
op: www.utwente.nl/studentenbalie.
Balie S
Student Services
Bij de B
Balie Student Servicces kun je terecht voor
v
verschillende fa
acilitaire zaken:
van aa
anmelding, inschrijving tot uitschrijving. De Balie Student S
Services vind je in
de Vrijh
hof, kamer 239 B (te
egenover de Univerrsiteits Bibliotheek).. Zie:
www.utwente.nl/so/studen
ntservices/

Organisatie van het onderwijs
Email
Zorg ervoor dat je vanaf het eerste moment dat je begint aan de UT, je
studentmail goed in de gaten houdt (<studentnaam>@student.utwente.nl). Dit
mailadres wordt gebruikt voor alle belangrijke communicatie vanuit de opleiding.
Je kunt inloggen via: http://googleapps.utwente.nl/. Wanneer je geen username
en wachtwoord hebt gekregen of je wachtwoord vergeten bent, dan kun je terecht
bij de ICT Servicecentrum (ICTS) helpdesk (http://www.utwente.nl/icts/ of
telefoon: 053 4892311) met je collegekaart.
UT-Portal: http://my.utwente.nl
MyUniversity is het digitale startportaal voor studenten. Op http://my.utwente.nl
kunnen studenten eenvoudig inloggen op alle systemen van de Universiteit
Twente. Hieronder vind je de belangrijkste informatie over de systemen voor jou
als eerstejaars student. Uitgebreide informatie over de onderwijssystemen vind je
op: www.utwente.nl/onderwijssystemen/
Modules volgen
Roosters
Binnen de opleiding wordt gewerkt met een semestersysteem. Dat betekent dat
het studiejaar in twee semesters is ingedeeld. Elk semester bestaat uit twee
blokken van elk 10 weken. In het eerste jaar volg je per blok één module. Het
rooster van een module vind je in het systeem My Timetable op
https://rooster.utwente.nl
Digitale systemen Osiris & Blackboard
Voor het volgen van onderwijs zijn de twee belangrijkste digitale systemen
OSIRIS en Blackboard. In Osiris (http://osiris.utwente.nl) kun je informatie
raadplegen zoals: adresgegevens, behaalde cijfers, de onderwijscatalogus met
moduleinformatie en informatie over je studiebegeleider. Blackboard
(http://blackboard.utwente.nl ) is de digitale leeromgeving van de Universiteit
Twente. Per module kun je via Blackboard informatie vinden over de inhoud van
het vak, de tentamenstof enz. Inschrijven voor de tutorgroepen gebeurt ook
(automatisch of via zelf inschrijving) via Blackboard. Tevens communiceren
docenten collegesheets en mededelingen en is er vaak een forum waarop je
vragen kunt stellen.

Verpliccht inschrijven voor modules via OSIRIS
S & Blackboard
Voor aanvang van elke mo
odule schrijf je je in via OSIRIS én via Blackboard. Met
inschrijjving voor de module in OSIRIS ben je ook automatisch in
ngeschreven voor
de bij d
de module horende toetsen. Indien je je
e niet tijdig hebt ingeschreven voor
de mod
dule in Osiris ben je
e niet gerechtigd om
m deel te nemen aan
n de module en
bijbeho
orende toetsen.
Om toe
egang te krijgen tot de deze systemen en de vakken, heb je een account
nodig. Als nieuwe student ontvang je een use
ername en wachtwo
oord. Het
wachtw
woord is hetzelfde a
als het oorspronkelijke wachtwoord dat je hebt gekregen
om in tte loggen op het UT
Tnetwerk.

Inschrijjven in Blackboard voor het eerste blok
k
Zoek o
onder ‘Courses’ naa
ar:
1) ‘Mod
dule 1 Psychologie en ontwerpen’
en ond
der ‘Organizations’ n
naar
2) ‘Men
ntoraat en Studieb
begeleiding
B1 P
Psychologie 2013-2
2014’
Schrijf je in via de knop ‘enrol’

materiaal
Studiem
Voor vrijwel alle modules heb je boeken en/of dictaten/readers/ssyllabi nodig.
or kun je terecht bij studievereniging Dimensie
D
en de Unio
onShop.
Hiervoo
boeken aanschaffen
n
Studieb
Studieb
boeken kun je zelf vvia de boekhandel bestellen,
b
maar handiger en vaak
goedko
oper is het om dat vvia de studievereniging Dimensie te do
oen: je krijgt dan
vaak ko
orting en je kunt in het eerste semester van het eerste jaa
ar je boeken
tijdens de introductie of de
e eerste collegewee
ek kopen. Na die tijd
d krijg je steeds
mail van de studievereniging over de periode
p
waarin je on
nline je boeken
een e-m
kunt be
estellen. In sommige
e gevallen kun je bo
oeken ook tweedehands kopen via
www.studieboekentwente.nl (let er dan wel op dat je de juiste druk koopt!). Deze
edt ook de mogelijkh
heid je boeken weer te verkopen. De b
boeken die door
site bie
de doccenten zijn aangeme
erkt als ‘verplicht stu
udiemateriaal’ zijn te
evens aanwezig
in een speciaal daarvoor g
gereserveerd gedee
elte van de Centrale
e Bibliotheek en

kunnen daar worden ingezien.
Dictaten, readers en syllabi aanschaffen
De dictaten, readers en syllabi worden vanaf het begin van elk semester verkocht
bij de UnionShop. Via de website kun je kijken of ze op voorraad zijn:
www.studentunion.utwente.nl/unionshop. Daarnaast kun je bij de UnionShop
terecht voor UT-gifts, UT-kledij en een kopieerservice. In het
zelfbedieningsgedeelte kan niet alleen gekopieerd worden, maar er kunnen ook
verslagen worden ingebonden, flyers worden gesneden, enz. De UnionShop is
gevestigd op de begane grond van de Bastille en is elke werkdag geopend van
10.00 - 17.00.
Collegekaart
De collegekaart van de Universiteit Twente is een geldig legitimatiebewijs binnen
de UT en is tevens een bewijs van inschrijving. Na afhandeling van je inschrijving,
de betaling van je collegegeld en het uploaden van jouw foto in OSIRIS ontvang
je per post je collegekaart. Deze kaart dien je op verzoek te tonen bij
gebruikmaking van universitaire voorzieningen, zoals het volgen van colleges, het
afleggen van tentamens, het bezoeken van de bibliotheek, etc. Meer informatie
over de collegekaart vind je op: www.utwente.nl/so/studentservices/
(Schriftelijke) toetsen
Inroostering van toetsen/tentamens
De onderwijsroosters, inclusief de toetsen, zijn te vinden op de website
https://rooster.utwente.nl Eventuele wijzigingen, zoals bijvoorbeeld tentamendata,
worden aangepast in het digitale rooster, en eventueel kenbaar gemaakt via de
UT-Portal (onderwijsmededelingen) en/of de Blackboard sites van de betreffende
vakken.
Verplichte aanmelding voor tentamens/toetsen (Osiris)
Voor aanvang van de module dien je je in te schrijven in Osiris voor de module
die je gaat volgen. Daarmee ben je automatisch ingeschreven voor alle bij de
module horende toetsen.

Algemene toetsregels*
Je schrijft je tijdig in voor de module, via de daartoe ingerichte systemen.
Je neemt altijd je collegekaart mee naar een tentamen.
Je neemt bij tentamens, opdrachten, werkstukken, scripties en andere vormen
van toetsing geen werk of ideeën van anderen over zonder daarbij de bron te
vermelden (fraude).
Je bent je er van bewust dat bij overtreding van deze gedragsregel door de
examencommissie strenge sancties worden getroffen.
*Aan deze regels kunnen geen rechten worden ontleend. De regels over onderwijs en
tentamens staan altijd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Kijk voor de meeste
recente OER op www.utwente.nl/psy.

Regels tijdens de toets/tentamenzitting*
Aanvang
zitting

Een schriftelijke toets heeft een duur van ten hoogste 4
klokuren en begint stipt op de aangegeven tijd.

Te laat komen

Bij te laat komen geldt dat nog aan de toets kan worden
deelgenomen tot uiterlijk een half uur na de aanvang van
de toets. Daarna kan niet meer worden deelgenomen.

Hulpmiddelen

Op tafel bevinden zich alleen attributen die absoluut
noodzakelijk zijn om de toets te kunnen maken.

Surveillant
aanwezig

Tijdens de zitting is een surveillant aanwezig (meestal
een docent). Je dient je te kunnen legitimeren met een
collegekaart. Bij inlevering van het werk dient elk
ingeleverd vel papier duidelijk leesbaar voorzien te zijn
van je naam met voorletters en je studentnummer.

Toiletbezoek

Alleen na toestemming van de surveillant mag je naar het
toilet. In beginsel kan dit verlof slechts aan één persoon
gelijktijdig worden gegeven. Het is zowel binnen als
buiten de zaal niet toegestaan direct of indirect met
anderen in contact te treden gedurende het tentamen.

Na het eerste jaar
Indien je na het eerste jaar 45EC of meer hebt behaald mag je verder studeren in
het tweede jaar. In het tweede jaar van de bachelor maak je onder andere kennis
met de toepassing van de psychologie binnen de specialisatiegebieden die aan
de UT worden aangeboden. Aan de UT is er bewust voor gekozen om niet de
traditionele psychologische disciplines als specialisatiegebieden te hanteren
(zoals sociale psychologie en cognitieve psychologie), maar uit te gaan van vijf
toepassingsgerichte specialisatiegebieden die aansluiten bij de
onderzoeksprogramma’s binnen de Faculteit Gedragswetenschappen. In het
tweede jaar van de bachelor kies je twee van de vijf specialisatiegebieden om je
verder in te verdiepen. De vijf (master)specialisaties zijn:
- Conflict, Risico & Veiligheid
- Gezondheidspsychologie
- Human Factors & Engineering Psychology
- Instructie, Leren & Ontwikkeling
- Positieve Psychologie & Technologie
Binnen deze specialisaties behandel je onderwerpen uit de basisdisciplines (bv.
sociale psychologie en klinische psychologie), maar deze onderwerpen worden
dan vaak gekoppeld aan een praktisch psychologisch probleem. Bijvoorbeeld in
de specialisatie ‘Gezondheidspsychologie’ staat de lichamelijke gezondheid
centraal, waardoor je vakken volgt waarin meer nadruk gelegd wordt op
lichamelijke gezondheid. Daarnaast wordt er stil gestaan bij praktische
onderwerpen, zoals hoe gezond gedrag bevorderd kan worden en welke risico’s
voor hun psychische en lichamelijke gezondheid mensen lopen door zich
ongezond te gedragen.
Meer informatie over de specialisatiegebieden in de master (na je bachelor) vind
je op de website www.utwente.nl/master/mps
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