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Als je mensen wilt
begrijpen – van kind
tot volwassene

Waarom een

master Psychologie
eur.nl/essb/studeer-psychologie
De Erasmus Universiteit Rotterdam biedt jou een
van de beste masteropleidingen Psychologie van
Nederland. Kies je voor de Erasmus Universiteit dan
kies je voor onderwijs van topkwaliteit, kleinschalige
en activerende werkgroepen én de diverse en
bruisende omgeving van de stad Rotterdam.
Bovendien bieden we een grote verscheidenheid
aan eenjarige masterspecialisaties. Vanaf 2020-2021
kun je aan de Erasmus Universiteit Rotterdam kiezen
uit maar liefst vijf Nederlandse en acht Engelstalige
masters op het gebied van Psychologie.
Tijdens een van onze masterspecialisaties
ga jij, samen met onze experts, de uitdaging
aan om complexe en actuele psychologische
vraagstukken te analyseren, te onderzoeken
en op te lossen. Zo kun je jouw kennis
verdiepen ten aanzien van diagnostiek en
behandeling van kinderen, adolescenten en
volwassenen. Of misschien ga je liever aan de

slag met vraagstukken over motivatie op de
werkvloer, leren, presteren en het brein. Ook
voor het analyseren van rechtspsychologische
en forensische onderwerpen kun je aan de
Erasmus Universiteit terecht. Of onderzoek
je toch liever hoe nieuwe digitale media en
innovatieve technologische ontwikkelingen het
menselijk denken en doen beïnvloeden? Bekijk
ons gevarieerde masteraanbod en bepaal welke
opleiding het beste bij jouw achtergrond en
ambities past.
Studieprogramma
Tijdens de masterspecialisaties is er
ruime aandacht voor het ontwikkelen van
professionele vaardigen. Je leert tijdens practica
denken, onderzoeken en oplossen als een
echte psycholoog. Ook is er de mogelijkheid
om stage te lopen; zo kun je kennismaken met
de psychologische praktijk in het bedrijfsleven,
de overheid, het onderwijs of de zorg.

Pre-master Psychologie
Ben je niet direct toelaatbaar tot een master
Psychologie? In samenwerking met de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) biedt
de Open Universiteit (OU) een pre-master
aan waarmee studenten, afhankelijk van hun
vooropleiding, kunnen instromen in de master
Psychologie aan de EUR. De pre-master biedt
toegang tot de specialisaties Arbeids- en
Organisatiepsychologie, Brein en Cognitie en
Psychologie van Leren en Presteren.

Carrièreperspectieven Psychologie
Per afstudeerrichting zijn er talloze
carrièremogelijkheden, maar een master
Psychologie leidt je in ieder geval op tot
een allround professional die in staat is
wetenschappelijke kennis toe te passen in de
praktijk.
In Rotterdam leg je dé basis voor jouw
toekomst als toppsycholoog!
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Nederlandse
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specialisaties van
Psychologie

Brein en Cognitie
(ook als Engelse variant beschikbaar)
Aandacht, waarnemen, taal, geheugen, kennis,
motivatie en emotie. Dit zijn de onderwerpen die
in de masterspecialisatie Brein en Cognitie aan de
orde komen. Deze specialisatie is voor iedereen
met interesse in de werking van de menselijke
geest en hersenen. Hoe denken, handelen en
communiceren wij en welke methoden kunnen
ons inzicht in deze materie verschaffen? De
master is een grensverleggende opleiding voor
onderzoekende geesten.

Klinische Psychologie
(ook als Engelse variant beschikbaar)
Wil je weten hoe psychopathologie bij
volwassenen ontstaat en hoe dit het
beste behandeld kan worden? In deze
specialisatie ligt de nadruk op complexe
vormen van psychopathologie en staat de
wetenschappelijke benadering centraal.
De master richt zich in het bijzonder op
problemen die relatief veel voorkomen in
grote steden zoals verslaving, crimineel
gedrag en persoonlijkheidsproblematiek.

Arbeids- en Organisatiepsychologie
(ook als Engelse variant beschikbaar)
Hoe krijg je de juiste persoon op de juiste
werkplek? Hoe houd je medewerkers betrokken
en gemotiveerd? In de masterspecialisatie
Arbeids- en Organisatiepsychologie zoeken
we de antwoorden op dit soort vragen. Je doet
kennis op over positief organisatiegedrag zoals
werkbevlogenheid en prestaties en je leert over
emotiemanagement in organisaties.

Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie
Deze master is geschikt voor iedereen die
zich wil verdiepen in psychopathologie bij
kinderen en adolescenten. Waar gaat het
mis in de normale ontwikkeling en waarom?
Hoe kun je dat diagnosticeren? En hoe kun
je kinderen met psychische problemen op
scholen begeleiden en met welke effectieve
therapieën kun je ze behandelen in de
GGZ? Bij al deze vraagstukken staat de
wetenschappelijke benadering centraal.

Psychologie van Leren en Presteren
(ook als Engelse variant beschikbaar)
Deze unieke masteropleiding bereidt je voor
op het aanpakken van de hedendaagse en
toekomstige uitdagingen die digitale- en
conventionele leer- en werkomgevingen
bieden. Als afgestudeerde van deze master
ben je in staat kennis en vaardigheden uit
verschillende disciplines effectief en creatief in
te zetten om onderwijs- en trainingsprestaties
te maximaliseren. Dit masterprogramma biedt je
een grote variëteit aan carrièremogelijkheden,
zoals onderwijstechnoloog, training specialist,
multimediaontwerper, consultant, onderwijzer/
trainer, studie/beleids adviseur en onderzoeker.

Avondprogramma Psychologie van Leren
en Presteren
Voor professionals die naast hun
werk een academisch werk- en
denkniveau willen verwerven binnen het
vakgebied Psychologie, bieden we de
masterspecialisatie Psychologie van Leren
en Presteren ook in de avond aan.

Psychology of the Digital Media
This new master track concentrates on the
role of the digital media in human thought
and behaviour. Using innovative instructional
techniques, this programme will provide you
with cutting-edge knowledge about the effects
of the digital media on information processing,
learning, and work performance. You will learn
to analyse these effects using novel techniques
such as experience sampling, text mining,
and online environments. Among the topics
that will be addressed are: distraction at work,
conspiracy thinking and fake news, and online
learning environments.

Forensic & Legal Psychology
This new programme will give you insight
into why people misbehave and commit
crimes, what the concept of criminal
irresponsibility is, and how forensic patients
need to be treated. Besides these typical
forensic topics, the programme offers
insight into legal psychological topics such
as deception detection and legal decision
making.

Engelse master
specialisaties van
Psychologie

Health Psychology & Digital Interventions
This new master programme is aimed at
forming science-informed practitioners
in digital behaviour change. Students will
learn how to use psychological insights
and evidence-based methods to create
innovative technological solutions (e.g.,
digital behavioural interventions) to target
psychological problems, promote healthy
behaviours and prevent unhealthy ones.

Waarom een

master Pedagogische
Wetenschappen
eur.nl/essb/studeer-pedagogische-wetenschappen
Bij onze masters Pedagogische Wetenschappen
bestudeer je hedendaagse onderwijs- en
opvoedvragen en koppel je dit aan advies voor
ouders, beleidsmakers en professionals. Ook leer
je om oplossingsgericht te werken in complexe
opvoedings- en ontwikkelingscontexten.
Je integreert de theorie en praktijk in het
Rotterdamse werkveld en daarbuiten. We bieden
activerend onderwijs in kleine groepen waardoor
er veel interactie is tussen docent en studenten.
Carrièreperspectieven Pedagogische
Wetenschappen
Na je master in Pedagogische Wetenschappen
ben je als academisch denkende professional
in staat om oplossingsgericht te werken aan
complexe, hedendaagse vraagstukken over
opvoeding en onderwijs. Afhankelijk van jouw
afstudeerrichting en persoonlijke interesses
kun je je loopbaan na afstuderen voortzetten
bij verschillende organisaties en instellingen.
Met de master Gezinspedagogiek kun je onder
andere werken op het terrein van de opvoed
advisering, jeugdzorg en kinderopvang. Met
de master Orthopedagogiek kun je aan de
slag bij onder andere klinische instellingen,
onderwijsinstellingen, gemeentelijke en
overheidsinstellingen en jeugdzorginstellingen.
Als onderwijswetenschapper kun je werken
bij de overheid als beleidsadviseur, bij
onderwijsadviesbureaus (ontwerpen en geven
van trainingen, onderwijsontwikkeling, etc.) en
bij onderzoeksinstellingen.

Pre-master Pedagogische Wetenschappen
Voor studenten die niet direct toelaatbaar
zijn tot de master bieden we een pre-master
aan. De pre-master heeft drie richtingen:
Gezinspedagogiek, Onderwijswetenschappen
en Orthopedagogiek. Deze richtingen
komen overeen met de richtingen in de
master Pedagogische Wetenschappen. De
richting die je tijdens de pre-master volgt,
wordt ook de richting die je in de master
zal volgen. Een deel van de vakken wordt
door alle richtingen gevolgd en een ander
deel betreft de specialisatievakken. Het
programma is ingedeeld als een eenjarig,
voltijd onderwijsprogramma (zowel dag- als
avondvariant).
Mocht je vanwege een omvangrijke baan
of persoonlijke omstandigheden het
programma niet in voltijd kunnen volgen,
kun je er voor kiezen om de pre-master
in twee jaar af te ronden. Hierbij dien je er
wel rekening mee te houden dat er geen
speciaal onderwijsprogramma voor deeltijd
is. Dit betekent dit dat je zelf de vakken moet
verdelen over twee jaar. Hiervoor is een aantal
richtlijnen opgesteld zodat je succesvol de
pre-master kunt afronden.
Binnen de pre-master Pedagogische
Wetenschappen is zowel een dagvariant als een
avondvariant beschikbaar.

master
specialisaties van
Pedagogische
Wetenschappen

Onderwijswetenschappen (ook als avond
programma of Engelse variant beschikbaar)
In deze masterspecialisatie worden onder
andere wetenschappelijke theorieën
behandeld over de effectiviteit van onderwijs
en lesmethoden op scholen met divers
samengestelde leerlingenpopulaties. Vraag
je je af welke lesmethoden aanslaan in een
specifieke school of klas? Wil je graag een
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van
innovaties in het onderwijs, waar dan ook ter
wereld? Dan is dit de juiste master voor jou!

Gezinspedagogiek
(ook als avondprogramma beschikbaar)
Ben je geïnteresseerd om alledaagse
opvoedvraagstukken waar ouders, scholen en
de overheid mee worstelen onder de loep te
nemen en hier wetenschappelijk gebaseerd
advies over uit te brengen? Wil je werken
aan een preventie- of interventieprogramma
waarin je zelf de doelen formuleert? In de
specialisatie Gezinspedagogiek leer je over
gezinnen, opvoedstijlen en -vragen van
ouders, met speciale aandacht voor de
effecten van (sociale) media en opvoeding
binnen of buiten het gezin.

Orthopedagogiek
(ook als avondprogramma beschikbaar)
Deze master past bij jou als je
geïnteresseerd bent in welzijn, prestaties,
ontwikkelingspaden en -perspectieven
van huidige en toekomstige generaties
kwetsbare kinderen en jongeren (en/
of de gezinnen waarin zij opgroeien)
en je deze wilt verbeteren. Wanneer je
na je afstuderen een wetenschappelijk
gefundeerde bijdrage wilt leveren aan de
orthopedagogische zorg-, onderwijs- en/
of onderzoekspraktijk dan kun je het beste
kiezen voor deze specialisatie.

Avondprogramma master
Voor professionals die naast hun baan een
academisch werk- en denkniveau willen
verwerven, bieden we alle Nederlandstalige
masterprogramma’s van Pedagogische
Wetenschappen ook in de avonduren aan.

Voltijd
masters

Start in
september

Duur:
1 jaar

Deadline:
15 mei (non-EEA)
of 1 juni (EEA)

60 EC

Titel:
Master of
Science (MSc)

per studiejaar

Contact
M: voorlichting@essb.eur.nl
T: 010-4082141
W: eur.nl/essb/onderwijs/master
Ga naar onze website en meld je aan voor een
Webinar of een van de Open Dagen!
Of chat met onze studenten via
eur.nl/en/essb/chat-our-students

Waarom een master in Rotterdam?
• Kleinschalig en activerend onderwijs
•	Intensief contact tussen docenten en
studenten
•	Leren over en werken aan actuele
ontwikkelingen uit het werkveld
• Zowel theorie als praktijk
• Onderwijs van topkwaliteit

