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Beste pre-masterstudent Psychologie,

Met ingang van studiejaar 2010-2011 zal de masteropleiding Psychologie (MPS) een (gedeeltelijk)
nieuw curriculum invoeren. In deze brief wordt uiteengezet welke veranderingen er zullen komen en
welke gevolgen dit heeft voor de keuzemogelijkheden van studenten voor de masterspecialisaties
binnen de masteropleiding Psychologie.
Tijdens de voorlichting op woensdag 19 mei (9.30 uur Spiegel 2) a.s. zal deze brief met bijlagen
worden toegelicht. Lees deze brief voorafgaand aan de voorlichting goed door.

Waarom een vernieuwd mastercurriculum Psychologie?
Het tijdstip is gekomen om de richting te bepalen, waarin de opleiding Psychologie aan de Universiteit
Twente zich verder zal ontwikkelen. Deze gewenste ontwikkeling is vormgegeven in een leerstoelplan
Psychologie (een overzicht van de hoogleraren betrokken bij de opleiding Psychologie). Uit dit
leerstoelplan vloeit voort wat de hoofdthema’s zijn van het onderzoek, en welke specialisaties worden
aangeboden binnen de masteropleiding Psychologie. Bij de invulling van het leerstoelplan en het
bijbehorende onderwijs hebben verschillende overwegingen een rol gespeeld, zoals aandacht in het
onderwijs voor ontwerpen en technologie, en onderwijs op het gebied van de voor de Universiteit
Twente en de Faculteit Gedragswetenschappen belangrijke thema’s van onderzoek, zoals
gezondheid, veiligheid, onderwijs en cognitie. Voor de profilering van de opleiding Psychologie aan de
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Universiteit Twente is het belangrijk om hierbij aan te sluiten, ten einde een eigen duidelijk profiel te
ontwikkelen.
De decaan van de Faculteit Gedragswetenschappen, prof. dr. H.W.A.M. Coonen, heeft op 6 mei 2010,
het besluit genomen dat het leerstoelplan Psychologie is gebaseerd op vijf thema’s of terreinen:
a. Cognitie en Media
b. Sociale Psychologie van Conflict en Veiligheid
c. Mental health promotion
d. Gezondheidspsychologie
e. Instructie, Leren en Ontwikkeling

De masterspecialisaties in de Masteropleiding Psychologie worden binnen deze thema’s ingevuld. Het
aantal en de inhoud van de specialisaties is daarmee bepaald.

Met ingang van studiejaar 2011-2012 worden de volgende specialisaties binnen de masteropleiding
Psychologie aangeboden:
a. Cognitie en Media (ongewijzigd) (C&M)
b. Confict, risico en veiligheid (nieuw met ingang van februari 2011) (CRV)
c.

Geestelijke gezondheidsbevordering (nieuw met ingang van september 2010) (GGB)

d. Gezondheidspsychologie (nieuw met ingang van februari 2011) (GP)
e. Instructie, leren en ontwikkeling (ongewijzigd) (ILO)

Dit betekent dat de masterspecialisatie Arbeid en Organisatie en de masterspecialisatie Consument
en Gedrag (in de vorm van een overgangscurriculum) voor het laatst worden aangeboden in studiejaar
2010-2011.

In bijlage 1 (vanaf pagina 4) kun je vinden welke pre-masterstudenten de masterspecialisatie Arbeid
en Organisatie en de masterspecialisatie Consument en Gedrag nog kunnen afronden. Tevens wordt
in bijlage 1 het onderwijsprogramma van de masteropleiding Psychologie in studiejaar 2010-2011 per
specialisatie weergegeven. Bij wijzigingen wordt aangegeven hoe je een vak dat je niet hebt behaald
nog kunt afronden.
In bijlage 2 (vanaf pagina 18) vind je het pre-masterprogramma Psychologie zoals dat wordt
aangeboden in studiejaar 2010-2011. Je kunt tevens in bijlage 2 vinden wat er wordt gewijzigd in het
pre-masterprogramma met ingang van studiejaar 2010-2011, en hoe je een vak dat je nog niet hebt
behaald kunt afronden.

Altijd melden bij de studieadviseur
Het is belangrijk om deze brief met bijlagen voorafgaand aan de voorlichting op woensdag 19 mei
(8.45 uur Spiegel 1) goed door te lezen. Wanneer je na de voorlichting nog vragen hebt over de
gevolgen van de verandering voor jouw studieprogramma, neem dan contact op met de premasterstudieadviseur Karlien Zomer (k.a.l.zomer@utwente.nl).
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Let op: pre-masterstudenten die in studiejaar 2010-2011 het overgangscurriculum Consument en
Gedrag of de masterspecialisatie Arbeid en Organisatie willen volgen, dienen zich voor 15 juni 2010
(bij voorkeur per mail) aan te melden bij de pre-masterstudieadviseur Karlien Zomer. Dit is erg
belangrijk, want de vakken en de masterthese van het overgangscurriculum Consument & Gedrag en
van de masterspecialisatie Arbeid en Organisatie zijn in studiejaar 2010-2011 alleen toegankelijk voor
studenten die zich daarvoor voor 15 juni 2010 hebben aangemeld bij de pre-masterstudieadviseur
Karlien Zomer.

Algemene vragen over deze brief kun je uiteraard stellen tijdens de voorlichting op woensdag 19 mei
(9.30 uur Spiegel 2).

Met vriendelijke groet,

Dr. Henk Boer
Opleidingsdirecteur PSY en MPS
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Bijlage 1 Mastercurriculum Psychologie 2010-2011 en bijbehorende overgangsregelingen

Masterspecialisatie Arbeid en Organisatie (A&O)

Welke pre-masterstudenten kunnen de masterspecialisatie Arbeid en Organisatie nog
afronden?
Pre-masterstudenten die de masterspecialisatie A&O nog willen afronden, of op 1 september 2010
nog willen starten met de masterspecialisatie A&O, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. je hebt in het kader van de master Psychologie al een of meerdere vakken van de
masterspecialisatie A&O behaald;
Voor deze studenten geldt dat zij in studiejaar 2010-2011 alle (nog niet behaalde) vakken van de
masterspecialisatie A&O dienen te volgen, en uiterlijk tot en met 1 februari 2011 kunnen starten
met de masterthese A&O. Dit betekent dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig
afgerond dient te zijn.
of
2. je hebt op 1 september 2010 niet meer dan 15EC aan vakken uit de pre-master Psychologie
aan de UT nog niet behaald. Let op: het vak Data- analyse en meetinstrumenten 1
(191960550) dient voor 1 september 2010 wel behaald te zijn.
Voor deze studenten geldt dat zij in studiejaar 2010-2011 alle vakken van de masterspecialisatie
A&O dienen te volgen. Studenten die voor 1 september 2010 de pre-master Psychologie volledig
hebben afgerond dienen op 1 september 2010 te starten met de masterthese A&O. Studenten die
(maximaal 15EC aan) vakken uit de pre-master Psychologie nog niet hebben behaald kunnen
uiterlijk tot en met 1 februari 2011 starten met de masterthese A&O. Dit betekent dat op 1 februari
2011 de pre-master Psychologie volledig afgerond dient te zijn.

Voor de vakken van de masterspecialisatie A&O, die in studiejaar 2010-2011 voor het laatst worden
aangeboden, geldt dat:
- de student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van een vak
deelneemt in 2010-2011, het recht heeft om het examenonderdeel nog tweemaal af te leggen in
studiejaar 2011-2012.

Pre-masterstudenten, die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden en, die in studiejaar 2010-2011
het de masterspecialisatie Arbeid en Organisatie willen volgen, dienen zich voor 15 juni 2010 (bij
voorkeur per mail) aan te melden bij de pre-masterstudieadviseur Karlien Zomer
(k.a.l.zomer@utwente.nl). Dit is erg belangrijk, want de vakken en de masterthese van de
masterspecialisatie Arbeid en Organisatie zijn in studiejaar 2010-2011 alleen toegankelijk voor
studenten die zich daarvoor voor 15 juni 2010 hebben aangemeld bij de pre-masterstudieadviseur
Karlien Zomer.
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Pre-masterstudenten, die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden om de masterspecialisatie
A&O af te ronden, en toch geïnteresseerd zijn in het vakgebied van arbeid en organisatie, kunnen
contact opnemen met de pre-masterstudieadviseur Karlien Zomer om te bespreken welke
mogelijkheden er zijn om binnen de Universiteit Twente een master(specialisatie) op dit gebied te
volgen. Bijvoorbeeld een overstap naar de master Educational Science en Technology (specialisatie
Human Resource Development), de master Communication Studies (specialisatie Corporate
communication), beide binnen de faculteit Gedragswetenschappen, of de master Business
Administration (specialisatie Human Resource Management) binnen de faculteit Management en
Bestuur.

Vakkenaanbod A&O 2010-2011
De masterspecialisatie A&O bestaat in studiejaar 2010-2011 uit 30EC verplichte vakken en een 30EC
masterthese.
Het programma ziet er als volgt uit:

Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

5EC
5EC
5EC
5EC
Onderzoek binnen
Arbeidsrelaties en
Werving en selectie in
Loopbaanpsychologie
organisaties
percepties
nieuwe contexten
192904010
192903030
192904060
192904070
5EC
5EC
Conflictmanagement
en onderhandeling:
Personeelspsychologie:
een crosscultureel
Effecten van HRM
perspectief
192904050
192903020
30EC
Masterthese A&O

192904950
Overgangsregeling A&O vakken 2009-2010
Personeelspsychologie: effecten van HRM (192903020, 5EC). Dit vak wordt verplaatst van kwartiel
1 naar kwartiel 4.
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Masterspecialisatie Consument en Gedrag (C&G)
Wat betreft de specialisatie Consument en Gedrag binnen de masteropleiding Psychologie is voor
studiejaar 2010-2011 sprake van een overgangscurriculum. De vakken van de masterspecialisatie
Consument en Gedrag in studiejaar 2009-2010 zullen (in bijna ongewijzigde vorm) met ingang van
studiejaar 2010-2011 worden aangeboden binnen de masteropleiding Communication Studies. Deze
vakken worden in studiejaar 2010-2011 eenmalig ook aangeboden binnen het overgangscurriculum
van de specialisatie Consument en Gedrag binnen de masteropleiding Psychologie.

Welke pre-masterstudenten kunnen de masterspecialisatie C&G nog afronden?
Pre-masterstudenten die de masterspecialisatie C&G nog willen afronden, of op 1 september 2010
nog willen starten met het overgangscurriculum C&G, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. je hebt in het kader van de master Psychologie al een of meerdere vakken van de
masterspecialisatie C&G behaald;
Voor deze studenten geldt dat zij in studiejaar 2010-2011 alle (nog niet behaalde) vakken van de
masterspecialisatie C&G dienen te volgen, en uiterlijk tot en met 1 februari 2011 kunnen starten
met de masterthese C&G. Dit betekent dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig
afgerond dient te zijn.
of
2. je hebt op 1 september 2010 niet meer dan 15EC aan vakken uit de pre-master Psychologie
aan de UT nog niet behaald. Let op: het vak Data- analyse en meetinstrumenten (191960550)
1 dient voor 1 september 2010 wel behaald te zijn.
Voor deze studenten geldt dat zij in studiejaar 2010-2011 alle vakken van het
overgangscurriculum C&G dienen te volgen. Studenten die voor 1 september 2010 de pre-master
Psychologie volledig hebben afgerond dienen op 1 september 2010 te starten met de masterthese
C&G. Studenten die (maximaal 15EC aan) vakken uit de pre-master Psychologie nog niet hebben
behaald kunnen uiterlijk tot en met 1 februari 2011 starten met de masterthese C&G. Dit betekent
dat op 1 februari 2011 de pre-master Psychologie volledig afgerond dient te zijn.

Pre-masterstudenten, die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden om de masterspecialisatie
C&G af te ronden, en toch geïnteresseerd zijn in het vakgebied van marketingcommunicatie en
consumentengedrag, kunnen contact opnemen met de pre-masterstudieadviseur Karlien Zomer om
een overstap naar de masteropleiding Communication Studies, specialisatie Marketing
Communication, (binnen de Faculteit Gedragswetenschappen) te bespreken.

Vakkenaanbod C&G 2010-2011
Het overgangscurriculum van de masterspecialisatie C&G bestaat in studiejaar 2010-2011 uit 30EC
verplichte vakken en een 30EC masterthese.
Het programma ziet er als volgt uit:
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Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

5EC
Persuasieve
communicatie
5EC
Design and affective
experience

5EC
Omgevingsbeleving en
gedrag

Kwartiel 3

Kwartiel 4
5EC

Commercial
communication

5EC
Relatiemanagement en
consumentenvertrouwen

5EC
Zelfregulatie en
consumentengedrag
30EC
Masterthese C&G

192944950

Overgangsregeling C&G vakken 2009-2010
Design en emotie (192943010, 5EC). Dit vak wordt verplaatst van kwartiel 3 naar kwartiel 1 en de
naam van het vak zal veranderen in Design and affective experience.
Reclamepsychologie (192944030, 5EC). Alleen de naam van het vak zal veranderen in Commercial
communication.
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Masterspecialisatie Cognitie en Media (C&M)
De inhoud van deze masterspecialisatie zal met ingang van studiejaar 2010-2011 enigszins gewijzigd
worden.

Beschrijving masterspecialisatie C&M
Wat is de invloed van emotionele beelden op het begrijpen en waarderen van nieuwsberichten? En
als je surft op internet, welke invloed heeft je stemming dan op het uitvoeren van taken? In deze
specialisatie leer je over de rol van aandacht en geheugen, en de verwerking van informatie in de
hersenen. Door hier onderzoek naar te doen, kun je mediaboodschappen en apparaten verbeteren.
Ook kun je je richten op cognitief ergonomisch onderzoek, waarbij het doel is de (werk)omgeving
optimaal af te stemmen op de menselijke mogelijkheden en beperkingen.

Vakkenaanbod C&M 2010-2011
De masterspecialisatie C&M bestaat in studiejaar 2010-2011 uit 5EC verplichte vakken, 25EC
keuzevakken (uit een aanbod van 40EC C&M vakken) en een 30EC masterthese.
Het programma ziet er als volgt uit:
Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4
5EC
5EC
5EC
5EC
Onderzoeksmethoden
Advanced cognitive
Human Error
Motor skills
C&M
Neurosciences
192934110
192934090
192934150
192934170
5EC
5EC
5EC
5EC
Massamediagebruik
Computer games
Ergonomical Design
en effecten
studies
Mediapsychologie
192933070
192934100
192934050
192934160
5EC
Cognitieve
psychologie
192934080
30EC
Masterthese C&M
192934960
Overgangsregeling C&M vakken 2009-2010
Programming C&M (192934070, 5EC). Dit vak wordt in studiejaar 2009-2010 voor het laatst
1

aangeboden in de master . Het vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011 verplaatst naar de B3
(keuzeruimte) en zal een andere naam krijgen, namelijk Programmeren voor psychologie.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 een van de (nog niet behaalde) keuzevakken uit de masterspecialisatie C&M
volgen.
1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Toegepaste cognitieve psychologie (192933080, 5EC). Dit vak wordt in studiejaar 2009-2010 voor
het laatst aangeboden in de master1. Het vak zal met ingang van studiejaar 2010-2011 in de B2
worden aangeboden als verdiepingsvak.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 een van de (nog niet behaalde) keuzevakken uit de masterspecialisatie C&M
volgen.
Onderzoeksmethoden C&M (192934110, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011
verplaatst van kwartiel 2 naar kwartiel 1.

Massamediagebruik en effecten (192933070, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 20102011 verplaatst van kwartiel 3 naar kwartiel 1.

Mediapsychologie (192934100, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011 verplaatst
van kwartiel 1 naar kwartiel 2.

Computer games studies (192934050, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011
verplaatst van kwartiel 2 naar kwartiel 3.

Ergonomical Design (192934160, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011
verplaatst van kwartiel 3 naar kwartiel 4.

1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Masterspecialisatie Geestelijke gezondheidsbevordering (GG)
Met ingang van studiejaar 2010-2011 wordt de nieuwe masterspecialisatie GG aangeboden. In
studiejaar 2010-2011 krijgen maximaal 40 studenten, die zich hiervoor hebben aangemeld, toegang
tot deze masterspecialisatie op basis van het geschiktheidoordeel van een toelatingscommissie (zie
voor meer informatie en de aanmeldingsprocedure
http://www.psy.utwente.nl/afstudeerrichtingen/gg.doc/).

Beschrijving masterspecialisatie GG
Er komen steeds meer aanwijzingen dat geestelijke gezondheid méér is dan de afwezigheid van
psychische stoornissen. Dit wordt aangeduid met de term ‘positieve geestelijke gezondheid’: het is van
belang dat we ons goed voelen, dat we mogelijkheden hebben om ons te ontwikkelen en dat we ons
verbonden voelen met de samenleving. In een snel veranderende samenleving bepaalt juist onze
positieve geestelijke gezondheid de mate waarin we om kunnen gaan met deze veranderingen. In
deze masterspecialisatie wordt zowel aandacht besteed aan behandeling van psychische stoornissen
en psychische problemen (‘klinische psychologie’) als het bevorderen van positieve geestelijke
gezondheid.

Vakkenaanbod GG 2010-2011
De masterspecialisatie GG bestaat uit 25EC verplichte vakken, 5EC keuzevakken (uit een aanbod van
10EC GG vakken), een 10EC masterthese en een 20EC stage.
Het programma ziet er als volgt uit:
Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

5EC
Geestelijke
gezondheids
bevordering
nieuw

Kwartiel 4

5EC

20EC

Verdieping
psychopathologie
nieuw
5EC

Counseling en
gespreksvaardigheden
nieuw

Stage GG
5EC

Cognitieve en
gedragstherapie
nieuw

5EC
E-Mental health
nieuw

Kwartiel 3

nieuw
5EC

10EC

Capita selecta mental
health
nieuw

Masterthese GG

5EC
Health psychology in life
span perspective
nieuw
nieuw
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Masterspecialisatie Instructie, leren en ontwikkeling (ILO)
De inhoud van deze masterspecialisatie zal met ingang van studiejaar 2010-2011 niet gewijzigd
worden.
Beschrijving masterspecialisatie ILO
In deze specialisatie komen belangrijke gebieden als cognitieve psychologie,
ontwikkelingspsychologie, neuropsychologie, onderwijskunde en informatica samen. Je wordt een
specialist op het gebied van leren. Mensen leren individueel en met anderen, gedurende hun hele
leven, op school, in een opleiding, in hun werk en daarbuiten. Je ontwerpt en evalueert leer- en
ontwikkelingsprocessen voor verschillende doelgroepen, zoals kinderen, adolescenten, volwassenen
en ouderen. Je houdt je bezig met vragen als: Welke rol speelt de ontwikkeling van onze hersenen bij
leren? Kun je leren door online te gamen? Is het mogelijk om in een virtueel laboratorium iets over
natuurkunde te leren?

Vakkenaanbod ILO 2010-2011
De masterspecialisatie ILO bestaat in studiejaar 2010-2011 uit 30EC verplichte vakken en een 30EC
masterthese.
Het programma ziet er als volgt uit:
Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4
5EC
5EC
Learning with multimedia
Hersenen en leren
Leren bij volwassenen
191970350
192914050
192914070
5EC
5EC
30EC
Onderzoek in de
Learning with games and simulations
learning sciences
191970320
192914060
5EC
5EC

Leren en instructie
192914040
Masterthese ILO
192914960
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Masterspecialisatie Veiligheid en Gezondheid (V&G) (Gezondheidspsychologie, en Risico,
conflict en veiligheid)
De inhoud van deze specialisatie zal met ingang van studiejaar 2010-2011 wijzigen. Het
vakkenaanbod zal daarmee veranderen.
De masterspecialisatie V&G zal met ingang van 1 februari 2011 worden opgesplitst in twee
masterspecialisaties, namelijk; Gezondheidspsychologie (GP), en Conflict, risico en veiligheid (CRV).

Beschrijving masterspecialisatie GP
Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren zich ‘in coma’ drinken? Kunnen ‘serious games’ kinderen
helpen bij het leren zelf ‘managen’ van hun diabetes? Met welke problemen krijgen mantelzorgers van
kankerpatiënten te maken? Hoe kunnen we patiënten helpen om meer te participeren in keuzes over
hun behandeling? En welke impact hebben technologische innovaties zoals het electronisch
patientendossier, e-consult en de opkomst van social media hierbij? Gezondheidspsychologie richt
zich enerzijds op het bevorderen van gezond gedrag en op het voorkómen van ziektes bij gezonde
mensen, en anderzijds op het bestuderen van de wisselwerking tussen de psyche en lichamelijke
gezondheid bij mensen die te maken hebben met een (chronische) ziekte of aandoening. In deze
masterspecialisatie ga je je verder verdiepen in theorieën over gezondheidsgedrag,
gedragsbeïnvloeding, arts-patiëntcommunicatie en omgaan met chronische ziekte. De ontwikkeling
van (groeps)interventies, gericht op preventie, herstel of adaptatie aan ziektes staat centraal. Je wordt
in deze masterspecialisatie niet opgeleid tot individuele hulpverlener. In je toekomstige werkveld speel
je een initiërende en coördinerende rol bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van
gezondheidsbevorderende interventies voor het publiek, patiënten of zorgverleners.

Beschrijving masterspecialisatie CRV
Welke beïnvloedingsstrategieën sorteren effect in politieverhoren? Hoe kan de overheid het beste
communiceren over risico’s zoals overstromingsgevaar of terrorisme? Waarom escaleren
maatschappelijke conflicten zo gemakkelijk en welke interventies werken dan? Hoe reageren mensen
op bedreigingen vanuit hun omgeving, zoals de ondergrondse opslag van CO2? Hoe kan de
omgeving aanzetten tot crimineel of antisociaal gedrag? Deze masterspecialisatie houdt zich bezig
met de talloze manieren waarop individuen en groepen direct of indirect te maken krijgen met kwesties
die raken aan onze psychologische en fysieke veiligheid. Thema’s die aan bod komen hebben
betrekking op risicoperceptie en communicatie, conflict en crisis management en de voorgeschiedenis
van antisociaal en crimineel gedrag. Je krijgt vakken zoals forensische psychologie, ethiek en
leiderschap en risico’s in een maatschappelijke context. Daarbij is deze specialisatie bij uitstek
toepassings- en interventiegericht, met aandacht voor nieuwe technologieën, en benaderen we de
problematiek vanuit een breed, multicultureel perspectief.
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Vakkenaanbod V&G voor studenten die instromen in de master per 1 september 2010
De masterspecialisatie V&G bestaat in studiejaar 2010-2011 (voor studenten die instromen in
september 2010) uit 20EC verplichte vakken (die tweemaal per studiejaar worden aangeboden), 10EC
keuzevakken (uit een aanbod van 30EC V&G vakken) en een 30EC masterthese. Elk semester
worden minimaal zes vakken aangeboden. Studenten volgen bij voorkeur 30EC vakken in het eerste
semester en 30EC masterthese in het tweede semester, maar het is indien gewenst ook mogelijk om
de 30EC vakken en de 30EC masterthese te spreiden over twee semesters.
Het programma ziet er als volgt uit:
Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

5EC

Kwartiel 3
5EC

Kwartiel 4

5EC
Psychological
Psychological
Public health
Public health
interventions in health
interventions in health
psychology
psychology
care
care
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
5EC
5EC
5EC
5EC
Research methods in
health psychology

E-health

5EC

E-health

Research methods in
health psychology

nieuw

nieuw
nieuw
5EC
5EC
5EC
5EC
Capita selecta health
Health psychology in life
Capita selecta health
Entertainment
psychology
span perspective
psychology
education
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
5EC
5EC
Forensische
Veiligheidsbeleving
psychologie
nieuw
nieuw
5EC
Empirisch risico- of
conflictonderzoek
nieuw
30EC
Masterthese V&G
192924950

Vakkenaanbod Gezondheidspsychologie (GP) 2010-2011 voor studenten die instromen in de
master per 1 februari 2011
De masterspecialisatie GP bestaat met ingang van februari 2011 uit 20EC verplichte vakken (die
tweemaal per studiejaar worden aangeboden), 10EC keuzevakken (uit een aanbod van 15EC GP
vakken, een van de keuzevakken wordt tweemaal per studiejaar aangeboden) en een 30EC
masterthese. Elk semester worden zes vakken aangeboden. Studenten volgen bij voorkeur 30EC
vakken in het eerste semester en 30EC masterthese in het tweede semester, maar het is indien
gewenst ook mogelijk om de 30EC vakken en de 30EC masterthese te spreiden over twee semesters.
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Het programma van het tweede semester 2010-2011 en het eerste semester 2011-2012 (concept)
ziet er als volgt uit:
Semester 2 2010-2011
Semester 1 2011-2012
Kwartiel 3
Kwartiel 4
Kwartiel 1
Kwartiel 2
5EC
5EC
5EC
5EC
Psychological
Psychological
Public health
Public health
interventions in health
interventions in health
psychology
psychology
care
care
nieuw
nieuw
nieuw
nieuw
5EC
5EC
5EC
5EC
Research methods in
health psychology

E-health
nieuw

nieuw
5EC

Entertainment education

nieuw
5EC

Capita selecta health
psychology
nieuw

nieuw

Research methods in
health psychology

E-health

nieuw
5EC

Capita selecta health
psychology
nieuw

5EC
Health psychology in life
span perspective
nieuw
30EC

Masterthese GP
nieuw
Vakkenaanbod Conflict, risico en veiligheid (CRV) voor studenten die instromen in de master
per 1 februari 2011
De masterspecialisatie CRV bestaat met ingang van februari 2011 uit 30EC verplichte vakken (een
van de vakken wordt tweemaal per studiejaar aangeboden) en een 30EC masterthese.
Het programma ziet er als volgt uit:
Semester 2 2010-2011
Kwartiel 3
Kwartiel 4

Semester 1 2011-2012
Kwartiel 1
Kwartiel 2
5EC

5EC
Empirisch risico- of

Empirisch risico- of
conflictonderzoek
nieuw
5EC
Forensische
psychologie
nieuw

conflictonderzoek
nieuw

5EC
Veiligheidsbeleving
nieuw

5EC
5EC
Groepsdynamiek en
Leiderschap en ethiek
conflictinterventies
nieuw
nieuw
5EC
Risico’s in een maatschappelijke context
nieuw
30EC

Masterthese CRV
nieuw
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Overgangsregeling V&G vakken 2009-2010
Verplichte vakken
Health risk psychology (192923070, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst
1

aangeboden .
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Public health psychology volgen.

Klinische gezondheidspsychologie (192923080, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het
1

laatst aangeboden in de master . Het vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011 verplaatst naar
de B3 (keuzeruimte) en zal een nieuwe naam krijgen: Inleiding psychopathologie.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak E-health volgen.

Psychologie in de somatische gezondheidszorg (192923060, 5EC). Dit vak is in studiejaar 20092010 voor het laatst aangeboden1.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Psychologische interventies in de gezondheidszorg volgen.

Keuzevakken (verplicht twee van de drie)
In het V&G masterprogramma 2009-2010 volgden studenten verplicht twee van de drie aangeboden
‘opdracht’vakken, namelijk Opdracht health risk psychology, Opdracht klinische
gezondheidspsychologie, en Opdracht psychologie in de somatische gezondheidszorg. Wanneer je
twee van deze drie vakken reeds hebt behaald in het kader van de masterspecialisatie V&G, dan is de
onderstaande overgangsregeling voor de betreffende vakken niet van toepassing. Wanneer je minder
dan twee van de drie verdiepingsvakken hebt gevolgd of hebt behaald dan is de onderstaande
overgangsregeling wel op jou van toepassing.
Voorbeeld overgangssituatie:
- een student heeft het vak Opdracht health risk psychology behaald in 2009-2010, maar heeft de
overige twee verdiepingsvakken niet gevolgd (en heeft dus niet deelgenomen aan het
examenonderdeel van beide vakken). Deze student kan dan kiezen tussen het volgen van het nieuwe
vak Capita selecta gezondheidspsychologie (in plaats van het oude vak Opdracht klinische
gezondheidspsychologie) en het nieuwe vak Entertainment education (in plaats van het oude vak
Opdracht psychologie in de somatische gezondheidszorg).

1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Opdracht health risk psychology (192924010, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het
laatst aangeboden1.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Onderzoek in de zorg volgen.
1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.

Opdracht klinische gezondheidspsychologie (192924020, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010
1

voor het laatst aangeboden .
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Capita selecta gezondheidspsychologie volgen.

Opdracht psychologie in de somatische gezondheidszorg (192924030, 5EC). Dit vak is in
1

studiejaar 2009-2010 voor het laatst aangeboden .
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Entertainment education volgen.

Keuzevakken (verplicht een van de twee)
In het V&G masterprogramma 2009-2010 volgden studenten verplicht een van de volgende twee
vakken: Risicoperceptie, en Assessment en diagnose van geestelijke gezondheid. Wanneer je een
van deze twee vakken reeds hebt behaald in het kader van de masterspecialisatie V&G dan is de
onderstaande overgangsregeling voor de betreffende vakken niet van toepassing. Wanneer je (een
van) deze vakken nog niet hebt gevolgd of hebt behaald dan is de onderstaande overgangsregeling
wel op jou van toepassing.
Voorbeelden overgangssituatie:
- een student heeft het vak Risicoperceptie wel gevolgd in studiejaar 2009-2010 (en heeft tenminste
eenmaal aan de beoordelingsvorm van het examenonderdeel deelgenomen), maar nog niet behaald.
Deze student heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden in studiejaar 20102011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
- een student heeft beide vakken nog niet gevolgd. Deze student kan dan kiezen tussen het volgen
van het nieuwe vak Gezondheidspsychologie in levensloopperspectief (in plaats van het oude vak
Assessment en diagnose van geestelijke gezondheid) of een van de vakken Forensische psychologie,
Veiligheidsbeleving, of Empirisch risico- of conflictonderzoek (in plaats van het oude vak
Risicoperceptie).

1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Risicoperceptie (192923040, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst aangeboden1.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 een van de volgende nieuwe vakken volgen:
-

Forensische psychologie

-

Veiligheidsbeleving

-

Empirisch risico- of conflictonderzoek

Assessment en diagnose van geestelijk gezondheid (192923050, 5EC). Dit vak is in studiejaar
1

2009-2010 voor het laatst aangeboden in de master . Het vak wordt met ingang van studiejaar 20102011 verplaatst naar de B3 (keuzeruimte) en zal een nieuwe naam krijgen: Psychodiagnostiek.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Gezondheidspsychologie in levensloopperspectief volgen.

1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Bijlage 2 Pre-masterprogramma 2010-2011 en bijbehorende overgangsregelingen
Vakcode

Vaknaam

Kwartiel

EC

Verplichte onderzoek- en ontwerpvakken:
192983010

Ontwerpmethodologie voor psychologie

1,2 & 3,4

5

192412240

Academisch schrijven

1,2 & 3,4

5

192983030

Pre-master onderzoeksopdracht

1,2 & 3,4

10

Verplichte methoden- en statistiekvakken:
191960550

Data-analysis and measurement 1

1&3

5

191960560

Data-analysis and measurement 2

1&3

5

191960510

Onderzoeksmethodologie

2&4

5

Verplichte basisvakken:
192901060

Bio- en neuropsychologie

2

5

192901070

Sociale Psychologie

3

5

192901080

Functieleer

3

5

192902060

Ontwikkelingspsychologie

4

5

Keuze basisvakken (1 uit 2):
192901200

Persoonlijkheidsleer

1

5

192901210

Testtheorie & inleiding psychodiagnostiek

4

5

Keuzevakken 2010/2011 (1 uit 5):
Nieuw

Onderwijspsychologie

2

4

Nieuw

Inleiding risico- en conflictpsychologie

1

4

Nieuw

Inleiding klinische psychologie

2

4

Nieuw

Inleiding gezondheidspsychologie

3

4

Nieuw

Cognitie en Media

1

4

Dit vakkenpakket heeft betrekking op het pre-masterprogramma van studiejaar 2010-2011 en geldt voor premaster studenten die ingestroomd zijn vanaf 1 september 2009 en voor 1 september 2010.

Keuzevakken 2010-2011
Met ingang van studiejaar 2010/2011 zullen vijf keuzevakken (van 4EC) worden aangeboden in het
pre-masterprogramma Psychologie. Elk vak vormt, zoals hieronder weergegeven, een inleiding op een
van de masterspecialisaties met ingang van studiejaar 2011-2012:
-

Onderwijspsychologie (omvang teruggebracht van 5EC naar 4EC) - inleiding
masterspecialisatie Instructie, Leren en Ontwikkeling

-

Cognitie en media (omvang teruggebracht van 5EC naar 4EC) - inleiding masterspecialisatie
Cognitie en Media

-

Inleiding risico- en conflictpsychologie (nieuw) - inleiding masterspecialisatie Conflict,
Risico en Veiligheid

-

Inleiding klinische psychologie (nieuw) - inleiding masterspecialisatie Geestelijke
gezondheidsbevordering
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-

Inleiding gezondheidspsychologie (nieuw) - inleiding masterspecialisatie
Gezondheidspsychologie

Wanneer je een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat volgen, bestaat jouw premasterprogramma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar tot de master psychologie.

Overgangsregelingen pre-masterprogramma Psychologie 2010-2011
De vakken Ontwerpmethodologie voor de psychologie (19298301), Academisch schrijven (19241224),
Pre-master onderzoeksopdracht (192983030), Data-analyse en meetinstrumenten 1 (191960550),
Onderzoeksmethodologie (19196056), Functieleer (19290108), Testtheorie en inleiding
psychodiagnostiek (19290121) en Ontwikkelingspsychologie (290206) worden in dezelfde vorm en
omvang aangeboden als in studiejaar 2009/2010. De leerdoelen en inhouden van deze vakken blijven
ongewijzigd, evenals het kwartiel waarin de vakken worden aangeboden.

Data-analyse en meetinstrumenten 2 (191960560, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar
2010-2011 verplaatst van kwartielen 2 en 3 naar kwartielen 1 en 3.

Persoonlijkheidsleer (192901200, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011
verplaatst van kwartiel 3 naar kwartiel 1.

Bio- en neuropsychologie (192901060, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011
verplaatst van kwartiel 1 naar kwartiel 2.

Sociale psychologie (192901070, 5EC). Dit vak wordt met ingang van studiejaar 2010-2011
verplaatst van kwartiel 2 naar kwartiel 3.
Let op: pre-masterstudenten die zijn begonnen met de pre-master Psychologie per 1 februari 2010
zijn door het verplaatsen van het vak Sociale psychologie niet in staat om voor 1 februari 2011 het
pre-masterprogramma af te ronden.
Voor studenten, die op 1 februari 2011 alle overige vakken (59EC of 60EC) van het premasterprogramma hebben behaald, geldt dat zij op 1 februari mogen starten met de vakken en de
masterthese van de masteropleiding Psychologie (MPS). Om de masteropleiding af te kunnen ronden
moeten studenten het vak Sociale psychologie wel hebben behaald.
Voor studenten, die op 1 februari 2011 naast het vak Sociale psychologie een vak van maximaal 5EC
niet hebben behaald (dus 54EC of 55EC wel behaald), geldt dat zij op 1 februari mogen starten met
de vakken van de masteropleiding Psychologie (MPS). Deze studenten mogen pas beginnen met de
masterthese, wanneer zij het pre-masterprogramma volledig hebben afgerond. Om de
masteropleiding af te kunnen ronden moeten studenten het vak Sociale psychologie wel hebben
behaald.
1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Inleiding arbeids- en organisatiepsychologie (192942010, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009/2010
voor het laatst aangeboden in de pre-master Psychologie1.
Pre-masterstudenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben
deelgenomen, kunnen in studiejaar 2010-2011 een ander keuzevak van 4EC volgen.
Let op: wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat
volgen, bestaat jouw pre-masterprogramma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar tot
de master psychologie.

Onderwijspsychologie (192912020, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009/2010 voor het laatst
1

aangeboden in deze omvang . De omvang van het vak zal in studiejaar 2010/2011 worden
teruggebracht naar 4 EC.
Pre-masterstudenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben
deelgenomen, kunnen in studiejaar 2010-2011 het vak Onderwijspsychologie met een omvang van
4EC volgen, of een ander keuzevak van 4EC volgen.
Let op: wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat
volgen, bestaat jouw pre-masterprogramma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar tot
de master psychologie.

Cognitie en Media (192933100, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009/2010 voor het laatst aangeboden
1

in deze omvang . De omvang van het vak zal in studiejaar 2010/2011 worden teruggebracht naar 4
EC.
Pre-masterstudenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben
deelgenomen, kunnen in studiejaar 2010-2011 het vak Cognitie en media met een omvang van 4EC
volgen, of een ander keuzevak van 4EC volgen.
Let op: wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat
volgen, bestaat jouw pre-masterprogramma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar tot
de master psychologie.

Risicopsychologie en besliskunde (192922010, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009/2010 voor het
1

laatst aangeboden in de pre-master Psychologie . Daarvoor in de plaats komt met ingang van
studiejaar 2010/2011 het nieuwe vak Inleiding risico- en conflictpsychologie van 4EC.
Pre-masterstudenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben
deelgenomen, kunnen in studiejaar 2010-2011 het nieuwe vak Inleiding risico- en conflictpsychologie
met een omvang van 4EC volgen, of een ander keuzevak van 4EC volgen.
Let op: wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat
volgen, bestaat jouw pre-master programma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar
tot de master psychologie.
1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Inleiding consumentenpsychologie (19294205, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009/2010 voor het
laatst aangeboden in de pre-master Psychologie1.
Pre-masterstudenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben
deelgenomen, kunnen in studiejaar 2010-2011 een ander keuzevak van 4EC volgen.
Let op: wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat
volgen, bestaat jouw pre-master programma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar
tot de master psychologie.

Filosofie van de psychologie/kennisleer (192902060, 5EC). Dit vak wordt in studiejaar 2009/2010
1

voor het laatst aangeboden in de pre-master Psychologie .
Pre-masterstudenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben
deelgenomen, kunnen in studiejaar 2010-2011 een ander keuzevak van 4EC volgen.
Let op: wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak een van de nieuwe keuzevakken van 4EC gaat
volgen, bestaat jouw pre-master programma uit 64EC. In deze situatie ben je met 64EC toelaatbaar
tot de master psychologie.

1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de

verandering in 2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden
van studiejaar 2010-2011 het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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