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INHOUD
De afstudeerrichting Klinische psychologie onderzoekt de
relatie tussen gedrag, cognitie en emotie enerzijds, en ziekte
en gezondheid anderzijds. Veel voorkomende problemen bij
kinderen, jeugdigen of volwassenen zoals
ontwikkelingsstoornissen, angst, depressie, delinquentie,
eetstoornissen, verslaving, relatieproblemen en/of seksuele
problemen zijn het onderwerp van studie. Bij de
gezondheidspsychologie vormen gezondheidspromotie en
psychologische interventie bij tal van lichamelijke
aandoeningen (kanker, diabetes, astma, chronische pijn …)
de kern. Gespreksvaardigheden, methoden van
gezondheidspromotie, en methoden van hulpverlening bij
kinderen, jeugdigen en volwassenen staan centraal.

functioneren of zich als zelfstandige willen vestigen. De
details en de implicaties hiervan worden momenteel door de
minister van Volksgezondheid verfijnd op advies van de
Federale Raad voor de Uitoefening van de
Gezondheidszorgberoepen. Verschillende professoren van
de faculteit zetelen in de raad en houden zo de vinger aan
de pols.
Op de website van de faculteit vind je getuigenissen over de
beroepsmogelijkheden.
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STRUCTUUR
Naast de hier beschreven (domein)master, kun je ook
kiezen voor de educatieve master. Meer uitleg hierover vind
je op www.ugent.be/educatievemaster.
ARBEIDSMARKT
Klinisch psychologen hebben als eerste belangrijke
tewerkstellingssector de gezondheidszorg. In psychiatrische
ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk voor
diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook voor de
begeleiding en opleiding van verpleegkundigen,
ergotherapeuten en andere paramedici. In de algemene
ziekenhuizen zijn psychologen werkzaam op tal van
afdelingen. Ze staan in voor patiëntenbegeleiding en
revalidatie. Ook in de geestelijke gezondheidszorg buiten
het ziekenhuis zijn psychologen het aanspreekpunt voor
allerlei problemen van persoonlijke aard. Psychologen zijn
eveneens tewerkgesteld op de eerste lijn en in het
welzijnswerk, in de forensische sector, de
gehandicaptenzorg, de bijzondere jeugdzorg, de
revalidatiecentra en de medisch-pedagogische instituten. In
de Centra voor Leerlingenbegeleiding staan psychologen in
voor schoolloopbaanbegeleiding (het leerproces, de
keuzemomenten, sociaal-emotionele aspecten …). Ten
slotte vind je psychologen ook als zelfstandige: voltijds of
deeltijds, vaak in een associatie met deskundigen uit andere
disciplines (bv. huisartsen, psychiaters).
Een nieuwe wet voorziet in de erkenning van het statuut
voor klinisch psycholoog en klinisch orthopedagoog.
Uiteraard is het een belangrijke stap voor die disciplines. De
opleidingen zijn recent grondig hervormd en helemaal in lijn
met de vereisten beschreven in de nieuwe wet. De wet
impliceert ook dat in een aantal gevallen gevraagd zal
worden een zesde jaar gesuperviseerde praktijk te doen.
Dat is met name van toepassing voor psychologen die
autonoom in het domein van de gezondheidszorg zullen
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TOELATINGSVOORWAARDEN VOOR HOUDERS VAN EEN VLAAMS
DIPLOMA
1 Rechtstreeks:
1 • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting: klinische
1 • psychologie
2 Rechtstreeks, na check door de inrichtende faculteit
1 van formele toelatingsvereisten:
1 • Bachelor in de psychologie, op voorwaarde dat uit het
1 • diplomasupplement blijkt dat de student voldoet aan de
1 • begincompetenties van de afstudeerrichting van de
1 • masteropleiding.
3 Na het met succes voltooien van een
1 voorbereidingsprogramma:
1 MIN 15 SP - MAX 17 SP
1 none • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting:
1 none • bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
1 none • Bachelor in de psychologie, afstudeerrichting:
1 none • theoretische en experimentele psychologie
1 MIN 56 SP - MAX 68 SP
1 none • Bachelor in de criminologische wetenschappen
1 none • Bachelor in de pedagogische wetenschappen
1 none • Bachelor in de sociologie
1 MIN 73 SP - MAX 77 SP
1 none • Bachelor in de geneeskunde
1 none • Bachelor in de logopedische en audiologische
1 none • wetenschappen
1 MIN 88 SP - MAX 90 SP
1 none • Bachelor in de communicatiewetenschappen
1 none • Bachelor in de moraalwetenschappen
1 none • Bachelor in de politieke wetenschappen
1 none • Bachelor in de wijsbegeerte
1 aantal studiepunten te bepalen door de faculteit
1 none • Bachelor in de psychologie, indien uit het
1 none • diplomasupplement blijkt dat de student niet
1 none • voldoet aan de begincompetenties van de
1 none • afstudeerrichting van de maseropleiding.
4 Na het met succes voltooien van een
1 schakelprogramma:
1 MIN 61 SP - MAX 69 SP
1 none a opleidingen nieuwe structuur:
1 none a • Bachelor in de toegepaste psychologie
1 none b opleidingen oude structuur:
1 none a • Gegradueerde assistent in de psychologie
1 MIN 89 SP - MAX 90 SP
1 none a opleidingen nieuwe structuur:
1 none a • Bachelor in de ergotherapie
1 none a • Bachelor in de logopedie en audiologie
1 none a • Bachelor in de orthopedagogie
1 none a • Bachelor in de verpleegkunde
1 none a • Bachelor in de vroedkunde
1 none a • Bachelor in het sociaal werk
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opleidingen oude structuur:
• Gegradueerde in audiologie
• Gegradueerde in ergotherapie
• Gegradueerde in logopedie
• Gegradueerde in orthopedagogie
• Gegradueerde verple(e)g(st)er
• Maatschappelijk assistent
• Vroedvrouw
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Extra info toelatingsvoorwaarden (Vlaams diploma)
Bij de schakel- en voorbereidingsprogramma's van meer
dan 75 studiepunten kan bij de eerste inschrijving maximaal
75 studiepunten worden opgenomen. Het jaar nadien
kunnen, afhankelijk van de resultaten van het eerste jaar, de
resterende studiepunten worden aangevuld met
opleidingsonderdelen uit de masteropleiding.

PRAKTISCHE INFORMATIE
Studieprogramma
studiekiezer.ugent.be/master-of-science-in-de-psychologieklinische-psychologie/programma
Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infodagen
Op de infodag krijg je gerichte informatie over de opleiding en
over de vakken. Je krijgt zicht op wat er verwacht wordt en je
kan vragen stellen aan proffen, assistenten en studenten.
23 april 2022 - 14u00 - 18u00 - - null
24 april 2022 - 10u00 - 14u00 - - null
24 april 2021 - - online
23 april 2022 - 09u00 - 13u00 - - null
Studiegeld
Meer informatie vind je op: www.ugent.be/studiegeld

psychologie.pp@ugent.be
09 264 64 50
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