MSc Psychologie: Klinische Psychologie
KENMERKEN
› Instroommoment: 1 september
› Duur: 12 maanden
› Collegegeld EU/non-EU:
ca. €2,083/€14,650

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

ALGEMENE INFORMATIE

Waarom blijven sommige mensen te veel alcohol drinken terwijl ze eigenlijk willen
stoppen? Hoe kan het dat sommige mensen stemmen horen die er niet zijn? Wat heeft
seks met walging te maken? Hoe kun je iemand met een depressie het beste helpen en
waarom?
In het onderwijsprogramma Klinische Psychologie leer je over drie belangrijke
onderwerpen: het beter begrijpen van psychopathologie (theorie), vaststellen wat er aan de
hand is (diagnostiek) en het teweegbrengen van verandering (interventie). In het
programma wordt een evidence-based benadering gehanteerd. Dat wil zeggen dat het
onderwijs over deze drie onderwerpen uitgaat van bevindingen uit (experimenteel)
empirisch onderzoek. Dat onderzoek richt zich op een grote verscheidenheid aan
onderwerpen, zoals: cognitieve vertekening, sociale cognitie bij psychotische
stoornissen, diagnostiek en behandeling van angst- en dwang stoornissen, trauma,
geheugen en dissociatie, eetstoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten.

Meer informatie
www.rug.nl/masters/clinicalpsychology
Vragen?
Mastercoördinator: mastercoordinator-K
@rug.nl
Studieadviseur: studieadvies.psy@rug.nl
Toelating: bss.msc.admission@rug.nl

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

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

Aanmelding studenten extern

Toelatingseisen

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

› Starten in september
indienen voor respectievelijk 1 mei
› Start pre-masters: alleen per
1 september; aanmelden voor 1 mei
› Kijk op www.rug.nl/gmw/
psychology/education/switchmodules voor meer informatie.

Kijk op www.rug.nl/masters/clinicalpsychology/admission-andapplication voor meer informatie.

