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Als je
mensen wilt
begrijpen

‘Ik heb geleerd om kritischer
te denken en vanuit
meerdere perspectieven
te kijken naar een kwestie’
Wesley Chinkoe - alumnus Psychologie

Curriculum
Het curriculum is op zo’n manier opgezet dat onze studenten zich via vier leerlijnen
ontwikkelen tot academisch geschoolde psychologen: academische kennis, academische
vaardigheden, beroepsvaardigheden en persoonlijke en professionele vaardigheden. Hier
volgt een overzicht van het eerste jaar om je een indruk te geven:
Bachelor jaar 1
Periode 1 Discovering People and Society
Blok

Practicum
Periode 2 Measurement is Key
Blok
Practicum
Periode 3 (un)Healthy Development
Blok
Practicum
Periode 4 The Psychological Lense
Blok
Practicum

Social Psychology: People in Groups
Personality Psychology: Differences Between
People
Study Skills
Assessment (Intelligence & Personality)
Statistics I: An Introduction
Biological Psychology: The Human Body
Statistical Skills I
Neuropsychological Diagnostics
Developmental Psychology: The Changing Man
Clinical Psychology: Mental Health Challenges
Testing Children
Communication Skills I
History and Methods of Psychology
Cross-cultural Psychology
Academic Writing Skills I

Onderwijsprogramma onder voorbehoud. Afhankelijk van het vak zijn de hoorcolleges en
werkgroepen in het Nederlands of Engels. Literatuur is hoofdzakelijk in het Engels.

Studie in het kort
eur.nl/bachelor/psychologie

W

il je de mens beter leren begrijpen en
het gedrag van mensen leren verklaren?
Dan is de opleiding Psychologie echt iets
voor jou! Je maakt kennis met een breed scala aan
onderwerpen, zoals de werking van het geheugen,
de psychologie van verslaving, het lerend
vermogen en het motiveren van werknemers.
Kies je voor Rotterdam, dan kies je voor
actief leren. Via diverse werkvormen, zoals
de Probleemgestuurd Onderwijs methode,
leer je in kleine groepen studenten actuele
vraagstukken op te lossen. Hierdoor verdiep je
snel je kritische en academische vaardigheden
en pas je deze toe in concrete situaties. Naast
de nadruk op wetenschappelijke onderbouwing,
is de opleiding ook zeer toepassingsgericht.
Je leert tijdens practica denken, onderzoeken
en oplossen als een echte psycholoog.
Je maakt ook kennis met de psychologische
praktijk in het bedrijfsleven, het onderwijs en
de zorg. In Rotterdam leg jij de basis voor jouw
toekomst als toppsycholoog!
Het eerste jaar van de opleiding Psychologie
is breed en oriënterend. Je volgt hoorcolleges
en onderwijsgroepen van inleidende vakken
op het gebied van sociale psychologie,
klinische psychologie, organisatiepsychologie,
ontwikkelings- en onderwijspsychologie
en biologische psychologie. Je bestudeert
theorieën en je leert problemen te verklaren
en op te lossen. Doordat je veel verschillende
vakken volgt en direct schakelt tussen theorie
en praktijk, krijg je de kans om te ontdekken
wat jij interessant vindt.

Het tweede en derde jaar
In het tweede jaar verdiep je jouw basiskennis
en leer je meer over psychologie als
wetenschap. Je gaat verder met het trainen
van jouw professionele vaardigheden en je
leert problemen op te lossen aan de hand van
kleinschalig activerend onderwijs. Vanaf het
tweede jaar volg je vakken die je voorbereiden
op de masterspecialisatie van jouw keuze.
Het derde jaar biedt verder ruimte voor
keuzevakken en internationale uitwisseling.
De bachelor sluit je af met het zelfstandig
opzetten en uitvoeren van een onderzoek.
Je carrière na je studie
We raden je aan om een master te volgen, zodat
je breed inzetbaar bent op de arbeidsmarkt.
We bieden aan de Erasmus Universiteit vijf
Nederlandstalige en acht Engelstalige masters
aan op het gebied van psychologie. Ook kun je
voor de Educatieve Master Primair Onderwijs
kiezen. Per afstudeerrichting zijn er talloze
carrièremogelijkheden. Zo kun je als organisatie
psycholoog bijvoorbeeld aan de slag als trainer,
coach of selectieadviseur. Afgestudeerden in Brein
en Cognitie worden bijvoorbeeld onderzoeker
aan de universiteit of in de gezondheidszorg,
of kunnen in een ander werkveld kritisch advies
geven, bijvoorbeeld als beleidsadviseur. Klinisch
(kind- en jeugd) psychologen werken in de
geestelijke gezondheidszorg of kiezen een
beroepsopleiding tot GZ-psycholoog als ze het
juiste voorsorteertraject hebben gevolgd. Met de
specialisatie Onderwijspsychologie kun je aan de
slag bij trainingscentra, in de onderwijspraktijk (als
docent) of bij schoolbegeleidingsdiensten.
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Chat met ons!
Ben je een aankomend student en wil je
graag contact met ons opnemen? Maak dan
eens een praatje met een van onze huidige
studenten en/of onze medewerkers, via
eur.nl/essb/bachelor/psychologie/chatmet-onze-studenten-en-staf

Contact
M: bachelor@essb.eur.nl
W: eur.nl/bachelor/psychologie
en eur.nl/essb/contact

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan (online) langs! Kijk op eur.nl/essb
voor aankomende evenementen, zoals de
Bachelor Open Dag of Meeloopdagen

