
MASTERROUTE
ONTWIKKELINGSPSYCHOLOGIE



ONTWIKKELING

Een van de basisdisciplines van de 

psychologie

Psychologische verandering

Levensloop

Theoretische visie op ontwikkeling met 

een stevige verankering in het werkveld 

van de kinder- en jeugdpsychologie



DOELEN EN INHOUD

Kennis verwerven over 

ontwikkelingsprocessen

• Normale en afwijkende ontwikkeling (0 - 99 jaar)

• Individuen in interactie met hun omgeving 

• Leren (praktijk)problemen definiëren, analyseren en 

aanpakken vanuit een visie op ontwikkeling
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Ambulante zorg: bij opvoedproblemen, leerproblemen, sociaal-

emotionele problemen, gedragsproblemen, etc. 

• Diagnostiek

• Begeleiden kind en gezin, jongere en volwassene 

• Behandeling/therapieën

• Onderzoek

WAT DOET EEN 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG?



Residentiele zorg: (bijvoorbeeld bij eetproblemen, ernstige 

gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, ook bij kinderen, 

jongeren/volwassenen begeleiden met een beperking)

• Diagnostiek

• Opstellen behandelplannen 

• Therapieën 

• Onderzoek

WAT DOET EEN 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG?



Onderwijs: (leerprocessen bewaken/stimuleren, problemen 

voorkomen of verhelpen)

• Diagnostiek, o.a. niveaubepalingen

• Begeleiding, coaching, leerling/oudergesprekken

• Doorverwijzing

WAT DOET EEN 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG?



Beleid en beleidsadvisering:

Ontwikkelingspsychologen hebben kennis over veel belangrijke 
maatschappelijke thema’s, en ontwikkelen (preventie-) 
programma’s of adviseren beleidsmakers.

Denk aan de volgende discussiepunten: 

• Welke aanpak is effectief bij jonge criminelen in onze stad?

• Is vroegdiagnostiek nuttig of juist problematisch? 

• Hoe verwijs je effectief door naar de juiste jeugdzorg?

WAT DOET EEN 

ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG?



OPZET O-MASTER

Vier blokken van 15 EC = 60 EC

• Twee basiscursussen (bijvoorbeeld: 

Ontwikkelingspsychopathologie, Mijlpalen en talent in 

ontwikkeling, Ontwikkeling in de praktijk, Talent development)

• Twee keuzecursussen 

• Vaardigheidsvak (Diagnostiek en interventie)

• Methodecursus (Analyzing individual development, of cursus 

van de afd. Psychometrie en Statistiek)

• Masterthese en stage:

• 10 EC onderzoeksthese plus 20 EC praktijkstage

• Of: geïntegreerde stage (30 EC)



JAARSCHEMA

• Evenwichtige verdeling over de blokken

• Vaardigheidsvak moet voor de stage

• Stages lopen vanaf september of februari 

• Theses lopen vanaf september of februari

• Niet these en stage samen plannen

• De rest van de cursussen ‘plooi’ je daar omheen



MASTERTHESE

1. Externe praktijkstage (20 EC) + Intern onderzoek (10 EC)

2. of: geïntegreerde stage (30EC): 

Praktijkstage en onderzoek  op  de stageplek.

Voorbeeld: OCRN werken met een app voor kinderen met ADHD



ONDERZOEKSTHESES

• Interactie tussen leerkrachten en leerlingen met autisme

• Wat voorspelt drop-out in het MBO? 

• Angst op de middelbare school

• Identiteitsontwikkeling en studiekeuze

• Verandert geluk met de leeftijd?

• Ontwikkeling van een trauma-instrument voor jonge kinderen

• Oorlog in de ogen van het kind



DE PRAKTIJKSTAGE

Zelf zoeken en solliciteren

Je loopt mee met ontwikkelingspsycholoog en doet langzaam aan 

steeds meer psychologenwerk

Diagnostiek en/of behandeling en begeleiding

Duur 4-6  maanden, 3-4 dagen per week (totaal ongeveer 70 

werkdagen)



VOORBEELDEN STAGEINSTELLINGEN

Diagnostiek en hulpverlening

• GGZ- jeugdafdelingen

• Jeugdpsychiatrische klinieken

• Ziekenhuizen

• Verpleeghuizen

• Zelfstandige psychologenpraktijken

Onderwijs

• Scholen voor regulier en speciaal onderwijs

• Onderwijs Advies Centra



WAT VOOR SOORT 

VRAGEN/WERK?

‘s Heerenloo/Bedum

“Kan ik zelfstandig wonen?

Tjongerschans/Heerenveen

“Hoe kan ik omgaan met mijn lichamelijke klachten?

Jonx/Lentis:

“Wat kan er worden gedaan aan de angsten van L?”

groepsbegeleiding kinderen met ADHD

Eerstelijnspraktijk (diverse):

“Heeft onze zoon ADHD?”

behandeling van meisje met anorexia



MEER INFORMATIE OVER DE 

STAGE?

Kijk op Brightspace op de bachelorsite onder het kopje ‘master 

psychologie: ontwikkelingspsychologie’

Bij concrete vragen:

Stagecoördinator dr. Marieke Visser

Mail: M.Visser@rug.nl
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KLINISCHE OF 

ONTWIKKELINGSROUTE?

Beide routes geven (mits het goede pakket vakken is gekozen) 

toegang tot dezelfde postacademische opleidingen (LOGO, 

BAPD, SKJ)

Nadruk in de ontwikkelingsroute ligt op ontwikkelingsprocessen, 

in de klinische route op klinische problemen/classificaties

In de praktijk zal je als ontwikkelingspsycholoog meestal te 

maken hebben met kinderen, jongeren en hun ouders (en soms 

met volwassenen en ouderen) en bij klinisch psycholoog vaker 

met volwassenen (en soms met kinderen en jeugdigen)

Met je keuze voor een specifieke route leg je niet je verdere 

carrière vast 



WELKE CURSUSSEN IN DE 

BACHELOR?

De titels van cursussen zijn verschillend per universiteit 

Maar het is goed om kennis te hebben van

• Psychologische ontwikkeling in het algemeen

• Tests en diagnostiek bij kinderen

• Basis gespreksvoering

• Psychopathologie

• Onderwijsprocessen



TIP: DOE ERVARING OP MET DE 

DOELGROEP

• Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsmoeilijkheden

• Assisteren in naschoolse opvang, peuterspeelzaal, kinderopvang, 

huiswerkbegeleiding

• Oppassen

• Kindertelefoon

• Vrijwilligerswerk in vakantieprojecten



HUIDIGE 

LOOPBAANPERSPECTIEF

Relatief gunstige arbeidsmarkt

• Tussen 2019-2022 werd ongeveer de helft van de stagiaires 

een baan aangeboden op de stageplek (vaak tijdelijk)

• Veel studenten hadden een baan vóór ze afstudeerden

5-12-2022



VRAGEN??

programmacoördinator dr. Annelieke Roest 

(a.m.roest@rug.nl)


