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INHOUD EN OPBOUW
De opleiding tot Master in de psychologie leidt tot de beroepsuitoefening als psycholoog. De vier afstudeerrichtingen hebben elk
een eigen opbouw en finaliteit.
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.
De afstudeerrichting Bedrijfspsychologie en personeelsbeleid
vormt psychologen die op een wetenschappelijk verantwoorde
manier de geïntegreerde rol van expert/facilitator kunnen waarmaken in drie specialismen: personeelsbeleid, organisatiepsychologie en
arbeidspsychologie. Daarnaast biedt de afstudeerrichting een
verdieping op het vlak van de consumentenpsychologie en industriële
relaties, bv. problemen rond arbeidsduurverkorting, loopbaanbegeleiding, het opstellen van een assessment center bij selectie, het geven
van trainingen, het uitwerken van een prestatiebeoordelingssysteem.
De afstudeerrichting Theoretische en experimentele psycho
logie is een bij uitstek onderzoeksgerichte opleiding. Theorieën
en functioneren met betrekking tot de menselijke cognitie
(bv. taalverwerking, geheugen, cognitieve controle, numerieke
cognitie ...) worden bestudeerd. Daarbij wordt zowel aandacht
besteed aan mentale processen en gedrag als aan de biologische
basis daarvan. Je leert op een zelfstandige manier betrouwbaar,
valide en theoriegedreven onderzoek plannen, uitvoeren en
beoordelen, wat ten dienste kan staan van wetenschappelijke
of toegepaste vraagstellingen. Je leert er ook hoe men in de
neurowetenschappen het verband onderzoekt tussen cognitieve
processen en gedrag enerzijds, en de hersenactivatie en
-gebieden waarin dat gebeurt anderzijds.
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
Een eerste belangrijke tewerkstellingssector is de gezondheidszorg.
In psychiatrische ziekenhuizen zijn psychologen verantwoordelijk
voor diagnostiek, psychotherapie, en meer en meer ook
voor de begeleiding en opleiding van verpleegkundigen, ergo
therapeuten 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-pe-

dagogische 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 dit
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. Dit is met name van toepassing voor
psychologen die autonoom in het domein van de gezondheidszorg zullen 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 deze raad en
houden zo de vinger aan de pols.

>> Bedrijfspsychologen
Een geheel andere wereld is het werkterrein van de bedrijfs
psychologen. Ze kunnen verbonden zijn aan het bedrijf zelf of
werken binnen een selectie- of consultingbureau. Bedrijfspsycho
logen zijn veelal verantwoordelijk voor rekrutering, personeels
selectie, personeelsbeleid, organisatieontwikkeling, training ...
Ze worden eveneens opgeroepen om veranderingen binnen het
bedrijf te begeleiden, bv. bij een vernieuwing in de organisatie,
werkvormen, technologieën … Naast de privéondernemingen zijn
er meer en meer openbare diensten, ziekenhuizen en andere
organisaties geïnteresseerd in het efficiënt runnen van hun zaak.
Bedrijfspsychologen kunnen hier een belangrijke bijdrage leveren.
>> Theoretisch en experimentele psychologen
Een ander afzetgebied voor psychologen is het onderzoek, wat
zowel fundamenteel-wetenschappelijk als toegepast van aard
kan zijn. Afgestudeerden zijn dan ook tewerkgesteld zowel aan
universiteiten als in onderzoeksafdelingen van privéonder
nemingen: in laboratoria van farmaceutische bedrijven (bv.
onderzoek naar de cognitieve bijwerkingen van geneesmiddelen),
in studiediensten van consumentenverenigingen, in markt
onderzoeksbureaus of in de sector van de verkeerspsychologie
(bv. het BIVV). Sommigen houden zich met sportpsychologie bezig,
anderen doen onderzoek voor constructeurs van computers.
Psychologen komen ook vaak terecht in allerlei onderzoeks- en
vernieuwingsprojecten, gefinancierd door de overheid of de
privésector. Ten slotte biedt ook het onderwijs een aantal
mogelijkheden voor afgestudeerde psychologen: fulltime of
gecombineerd met een andere job.
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PRAK TISCHE INFORMATIE

Rechtstreeks:
−− Ba psychologie
(met dezelfde afstudeerrichting)

Studieprogramma:
https://studiegids.ugent.be
> faculteiten > opleidingstypes > ga naar de opleiding van je keuze

Via schakelprogramma: (61/65/69 studiepunten)
−− Ba toegepaste psychologie
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde assistent in de psychologie

Infomomenten
Masterbeurs
www.ugent.be/masterbeurs
Infosessie
4 mei 2019, 13.30 u.-17 u., campus Dunant, Henri Dunantlaan 2
www.ugent.be/nl/studeren/masteropleidingen

Via schakelprogramma: (89/90 studiepunten)*
−− Ba orthopedagogie
−− Ba verpleegkunde
−− Ba logopedie en audiologie
−− Ba ergotherapie
−− Ba sociaal werk
−− Ba vroedkunde
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde orthopedagogie
• gegradueerde verple(e)g(st)er
• gegradueerde logopedie
• gegradueerde audiologie
• gegradueerde ergotherapie
• maatschappelijk assistent
• vroedvrouw
Via voorbereidingsprogramma: (15/16 studiepunten)
−− Ba psychologie
(met andere afstudeerrichting)
Via voorbereidingsprogramma: (min.56/max.68 studiepunten)
−− Ba pedagogische wetenschappen
−− Ba sociologie
−− Ba criminologische wetenschappen
Via voorbereidingsprogramma: (73/74/77 studiepunten)
−− Ba logopedische en audiologische wetenschappen
−− Ba geneeskunde
Via voorbereidingsprogramma: (88/89/90 studiepunten)*
−− Ba politieke wetenschappen
−− Ba communicatiewetenschappen
−− Ba moraalwetenschappen
−− Ba wijsbegeerte

* Bij de eerste inschrijving kan 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.
Trajectbegeleiding
T 09 264 62 67 – trajectbegeleiding.pp@ugent.be
Meer info
Afdeling Studieadvies – Campus Ufo, Ufo,
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31
studieadvies@ugent.be – www.ugent.be/studieadvies

