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Master Klinische Psychologie
› Start in februari en september
› Eerste mogelijkheid: start september 2023 

Lees goed de track-specifieke eisen en de selectieprocedure
• Online: 

https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/master/aanm
elding-en-toelating/track-toelatingstabel

› Master KP: kunt voldoen aan vooropleidingseisen GZ-opleiding. 
Zorgprestatiemodel per 2022: vLOGO nodig voor vergoeding
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Master Klinische Psychologie
11/28/22

THEORIE 
Beter begrijpen
van psycho-
pathologie

DIAGNOSTIEK
Vaststellen wat er aan
de hand is

BEHANDELING
Teweegbrengen van 
verandering



Wetenschappelijke focus
› Theorie – diagnostiek - behandeling

• “Hoe kan het dat mensen met anorexia zó weinig 
eten dat het gevaarlijk voor hen is?”

• “Hoe kan ik onderscheid maken tussen depressie en 
rouw?”

• “Wat zijn de meest effectieve behandelingen voor 
angststoornissen?”

• Vaardigheidstraining!
› Onderwijs door onderzoekers, deels werkzaam in de 

praktijk
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EXPERIMENTAL PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOPATHOLOGY

Prof. Dr. T.K. (Theo) 
Bouman

Diagnostiek en 
behandeling van 
somatoforme stoornissen

Dr. M.J.J. (Miriam) Lommen

Angst, trauma en 
conditionering

Dr. W.J.P.J. (Wiljo) van Hout

Diagnostiek en behandeling 
van angst- en 
dwangstoornissen

Dr. M.H. (Maaike) Nauta

Diagnostiek en behandeling 
van angststoornissen bij 
kinderen  en jongeren

Prof. Dr. P.J. (Peter) de Jong

Automatische vs.gecontro-
leerde cognitieve en 
motivationele processen bij 
psychopathologie

Dr. C (Charmaine) Borg

Sexual excitation, negative
emotions & disgust

Dr. M.C. (Maarten) Eisma

Repetitief denken, 
gecompliceerde rouw en 
Internettherapie

Dr. J.K. (Judith) Daniels

Neuro imaging, trauma 
en dissociatie

Dr. J.P. (Ineke) 
Wessel

Emotie, trauma en 
geheugen

Dr. J. (Coby) Gerlsma

Forensische psychologie 
en persoonlijke relaties

Dr. M. (Marije) aan het 
Rot

Psychopathologie en de 
omgang met anderen

Dr. R.J.C. (Rafaele) 
Huntjens

Trauma, dissociatie en 
geheugen

Dr. B.D. (Brian) Ostafin

Cognitieve en affectieve 
processen bij verslaving

Dr. J. (Julie) Karsten

Forensische psychologie, 
risicotaxatie en 
behandeling in forensische 
context

Experimentele 
Psychotherapie en 
Psychopathologie

Dr. N.C. (Nienke) 
Jonker

Eetstoornissen, 
aandachtsbias



Master Klinische Psychologie: doelen
Cursussen: verder ontwikkelen van analytisch denken aan

de hand van klinische thema’s
Vaardigheidstraining: leren handelen als een academische

professional
Master thesis: het opzetten en uitvoeren

van wetenschappelijk onderzoek
Praktijkstage: leren handelen als een academische

professional in de praktijk
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Klinische Masterroute - opzet
› Cursorisch onderwijs (30 EC)

• Basisvakken (10 EC)

• Keuzevakken (10 EC)

• Vaardigheidsvak (5 EC)

• Methodologisch vak (5 EC)

› Masterthese (10 EC)

› Praktijkstage (20 EC)
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Master KP: cursorisch onderwijs 

1. Basiscursussen (2 van 5 EC kiezen)
MKB-1: Evidence-based interventies 
MKB-9: Explaining Psychopathology
MKB-8:  Capita Selecta Diagnostic Models and Strategies

2. Keuzecursussen (2 van 5 EC kiezen)
a. Binnen K (Zelfstudie-pakketten van 5 EC)
MKK-6: Capita selecta therapy
MKK-7: Capita selecta experimental psychopathology

b. Keuzecursussen elders (binnen en buiten psychologie)
Soms is goedkeuring van examencommissie nodig.
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Master KP: cursorisch onderwijs

3. Methodiekonderwijs (5 EC)
Keuze van 1 cursus:
MM-2 repeated measures
MM-6 test construction

4. Practicum vaardigheidsonderwijs (5 EC)
MKV-1: Diagnostiek en vaardigheden in de klinische psychologie



Evidence-based interventions (MKB-1)

“Where science and clinical 
practice meet”

Coördinator:
Dr. Miriam Lommen
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Explaining psychopathology (MKB-9)

“De antwoorden die je altijd al 
hebt willen weten!”

Coördinator:
Prof. dr. Rafaële Huntjens

11/28/22



Antwoorden op vragen als

"Waarom vallen mensen die eenmaal een depressie 
hebben gehad vaak weer terug?", 

" Waarom kunnen verslaafden zo moeilijk van de drugs 
of alcohol afblijven?”, 

"Hoe valide zijn de dissociatieve stoornissen?"
"Is er een psychologische verklaring voor wanen en 

hallucinaties? ”
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Capita Selecta Diagnostic models and strategies (MKB-8)

“Leer meer over de verschillende perspectieven
op en invulling van klinische diagnostiek”

11/28/22

Coördinator:
Prof. Dr. Theo Bouman



Keuzevakken binnen K: Capita Selecta (MKK-6 / MKK-7)

Pakketten met een selectie uit de literatuur over een thema



Capita Selecta Experimental Psychopathology (MKK-7)

Thema’s o.a.
› Sociaal functioneren en depressie
› Addiction: A dual-process model of 

mechanisms and intervention

Coördinator:
Dr. Marije aan het Rot
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Capita Selecta Therapy (MKK-6)

Thema’s o.a.
› Protocollaire behandelingen in de ggz
› Body image en BDD
› Mindfulness
› Global mental health

Coördinator:
Prof. Dr. Theo Bouman
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Diagnostiek en vaardigheden in de KP (MKV-1)

“Ervaar zelf de integratie tussen
kennis en praktijk!”

Coördinator:
Dr. Wiljo van Hout
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MA-K: Masterthese (10 ec)

‘De masterthese is een wetenschappelijk werkstuk dat
verslag doet van een door de student opgezet en uitgevoerd
wetenschappelijk onderzoek. 
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Twee varianten

1. Onderzoek (10 EC) + Praktijkstage (20 EC)

2. Geïntegreerde stage (30 EC):

Praktijkstage (20 EC) +  onderzoek (10 EC) op   

dezelfde plek (stage-instelling)



Masterthese - ONDERZOEK

“Bouw mee aan de evidence-base”

Coördinator:
Dr Maarten Eisma
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Voorbeelden van projecten
› Lichaamsbeeld en eetgedrag
› Toenadering en vermijding tijdens sociale interacties
› Geur en sexuele opwinding
› Rouw
› Flashforward (ramp)beelden bij sociale angst 
› Stress en risico’s voor psychopathologie
Projecten zijn soms empirisch (met of zonder
dataverzameling) of betreffen een (systematisch) 
literatuuronderzoek
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Masterthese – klinische stage

Coördinator:
Dr. Elise Bennik

| 24



Voorbeelden

› Ambulante volwassenzorg (GGZ)
› Medische psychologie
› Forensische Psychiatrie
› Ouderen
› Revalidatie
› Verslavingszorg
› Kinder- en jeugd psychiatrie
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Meer informatie?

› Website RUG, GMW
› Nieuwsbrief afdeling

voorlichting
› (als je hier je Bachelor doet:) 

Brightspace Bachelor omgeving
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Werken in de klinische psychologie: profielen
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- Veel studenten: behandelaar in de praktijk, vervolgopleidingen
- Interesse in praktijk én onderzoek: zoek de combinatie als scientist 

practitioner
- Onderzoeker in de klinische psychologie

- Het tweejarig research master programma bereid je voor op een carrière 
als onderzoeker of scientist practitioner



Post-master GZ-opleiding
› De master Klinische psychologie sluit goed aan op de post-master 

opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog
› Let op de voorwaarden voor toelating
› https://www.nvgzp.nl/opleiding/opleiding-tot-gz-

psycholoog/
› Voor de aansluiting RuG -> GZ opleiding is een handige checklist 

voor de voorwaarden:
https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/postmaster/voorwaa
rden-voor-toelating-tot-de-gz-opleiding
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https://www.nvgzp.nl/opleiding/opleiding-tot-gz-psycholoog/
https://www.rug.nl/gmw/psychology/education/postmaster/voorwaarden-voor-toelating-tot-de-gz-opleiding


Research Master Behavioural and Social Sciences
• Two-year, English taught program
• Firm research oriented, methodological basis
• Training in multidisciplinary research
• High degree of specialization
• You can specialize in Clinical Psychology and Experimental 

Psychopathology, via the multidisciplinary theme Mental Health: 
Perspectives from Neuro- and Clinical Psychology

• Includes option to qualify for a postdoctoral clinical training program 
(e.g., ‘GZ-opleiding’), including a practical internship

Info: http://www.rug.nl/masters/behavioural-and-social-sciences-research/

Interested in research 
or the combination of research and practice?
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Master Klinische Psychologie
Coördinator
› Miriam Lommen
Ondersteunend coördinator
› Nienke Boersma

Eén e-mail adres
Mastercoordinator-K@rug.nl
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VRAGEN?
Kan nu, 

of stuur ons een bericht via e-mail


