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Meer info over de opleiding: www.fppw.ugent.be/fdo/psychologie
Infodagen 23 en 24 april 2022: schrijf je nu in via www.ugent.be/infodagen
Vragen? psychologie.pp@UGent.be

PSYCHOLOGIE?

̶

̶

̶

̶

Academische opleiding: wetenschappelijk karakter
Studie van het menselijk gedrag
Gericht op individu
Interesse in psychologische processen en problemen, biologie, neurowetenschappen

Interesse in de opleiding Psychologie moet verder gaan dan ‘ik wil graag mensen helpen’ of ‘ik wil mijn
eigen problematiek beter leren kennen/behandelen’.

PSYCHOLOGIE VS. PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN?
Psychologie

Pedagogische wetenschappen

Wetenschappelijke studie van menselijk gedrag

Wetenschappelijke studie van pedagogisch handelen:
ondersteunen van ‘mensen in ontwikkeling’

Focus op individu

Focus op groepen en context

Interesse in psychologische processen en problemen
(aandacht, geheugen …)

Interesse in onderwijs, opvoeding en vorming, ondersteuning,
participatie en inclusie

OPBOUW VAN DE OPLEIDING
̶

5 jaren:

̶

• 3 jaar Bachelor (180 SP)
• 2 jaar Master (120 SP)

Eerste 2 jaren gemeenschappelijk,
nadien afstudeerrichting kiezen

VAKKEN
̶

1 jaar = 60 studiepunten
̶

Soorten vakken:

̶

•
•
•
•

Psychologische vakken
Methodologische basis
Biologische basis
Ondersteunende vakken

www.studiekiezer.ugent.be
• Studiefiches
• Lesrooster
• Bachelorbrochure downloaden of bestellen

STAGE
Klinische Psychologie
3e Bachelor
− Praktijk van klinische psychologie:
observatie en reflectie
− Kennismaking met werkveld
2e Master
− 100 dagen, september tot maart
− Meedraaien in klinische setting
− Stageplaats kiezen uit lijst
− Buitenlandse stage mogelijk

Bedrijfspsychologie &
Personeelsbeleid

Theoretische & Experimentele
Psychologie

Geen stage in bacheloropleiding

Geen stage in bacheloropleiding

2e Master
− 120 dagen, september tot maart
− Meedraaien in bedrijf of
organisatie
− Stageplaats kiezen op jobbeurs of
zelf aanbrengen
− Buitenlandse stage mogelijk

2e Master
− 24 weken, september tot maart
− Onderzoeksstage in
onderzoeksinstituut
− Stageplaats kiezen uit lijst of zelf
aanbrengen
− Buitenlandse stage mogelijk

Psychologie: Onderwijs
3e Bachelor
− Oriëntatiestage
gedragswetenschappen
− GIP-organisatie of
stagebegeleiding in secundair
Eduma: 1e en 2e Master
− 18 uren observatie
− 45 uren lesgeven waarvan 30u
verplicht in secundair onderwijs
− 9 activiteiten op schoolniveau

AFSTUDEERRICHTINGEN
Klinische Psychologie

Bedrijfspsychologie &
Personeelsbeleid

Theoretische & Experimentele
Psychologie

Psychologie: Onderwijs

Relatie tussen gedrag/cognitie/emotie Wetenschappelijke inzichten over
en ziekte/gezondheid
menselijk gedrag toepassen op werk

Onderzoeksgericht

Veel voorkomende problemen bij
kinderen, jeugdigen of volwassenen
zoals ontwikkelingsstoornissen, angst,
depressie, delinquentie,
eetstoornissen, verslaving,
relatieproblemen en/of seksuele
problemen

Menselijke cognitie
Combinatie van vakken uit
(taalverwerking, geheugen, cognitieve verschillende afstudeerrichtingen met
controle, numerieke cognitie ...)
onderwijsgerelateerde vakken

Gezondheidspsychologie en –
promotie

HRM, sociaal recht, leiderschap,
loopbaanontwikkeling, coaching,
consulting, consumentenpsychologie,
marktonderzoek

Neuropsychologie

Meer info op www.fppw.ugent.be/fdo/psychologie

Voorbereiding op
Educatieve master

TEWERKSTELLING
Klinische Psychologie
(Geestelijke) gezondheidszorg
Psychiatrie

Bedrijfspsychologie &
Personeelsbeleid
Personeelsdienst of adviesbureau

Theoretische & Experimentele
Psychologie
Wetenschappelijk onderzoek
(doctoraat)

Educatieve Master
Gedragswetenschappen
Diploma van leraar, specialisatie
psychologie

Psychologische diensten in algemene Selectie & training
ziekenhuizen
Revalidatiecentra

Consultancy
2e en 3e graad secundair onderwijs
(marketing, vernieuwingsprojecten …)

Psychiatrische ziekenhuizen

Reclame of marketing

Studiediensten

Hoger onderwijs

Bijzondere jeugdzorg

Assessment centers

Consumentenverenigingen

Volwassenenonderwijs

Forensische sector

Personeelsbeleid
Organisatieontwikkeling

Labo’s van farmaceutische bedrijven

Vormingsdiensten in bedrijven,
VDAB

Leerlingbegeleiding (CLB’s)
Onderwijs

Openbare diensten
Ziekenhuizen

Onderzoek

Onderzoek

Bredere educatieve sector
Onderzoek

Bekijk de tewerkstellingsposters op www.fppw.ugent.be/fdo/psychologie

VOORKENNIS
̶

̶

̶

̶

Geen specifieke voorkennis of vooropleiding nodig
Inzet en motivatie!
Mensenkennis en belangstelling voor anderen: samenwerken
Statistiek:

̶

̶

•
•
•
•

Eindcompetenties secundair onderwijs volstaan
Geen vakantie/voorbereidingscursus
Wel online platform om kennis te testen en bij te schaven
Extra ondersteuning vanuit Monitoraat (gratis voor studenten)

Talenkennis: basiskennis Engels, vaak Engelstalig leermateriaal
Wetenschappen: academische opleiding
Ga ik de opleiding wel aankunnen?

www.vraaghetaansimon.be

Bekijk het ideale profiel van een student Pedagogische wetenschappen
op www.fppw.ugent.be/fdo/voorkennis

UNIVERSITEIT

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Universiteit
Academisch, wetenschappelijk karakter
Theoretisch
Stage pas in 3e Bachelor en Master
Onderwijs in grote groepen
Grote mate van zelfstandigheid
Grotere studiepakketten
Bachelor + Master
Pas inzetbaar op arbeidsmarkt na Master
Beleidsfuncties, coördinerend, leidinggevend
̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

Hogeschool
Praktijkgericht
Toepassingsgericht
Stage vanaf eerste jaar
Klasgroepen
Klassikale opvolging
Meerdere, kleinere vakken
Bachelor
Direct inzetbaar op arbeidsmarkt na Bachelor
Uitvoerende functies

EXTRA ONDERSTEUNING
̶

Monitoraat: studie- en trajectbegeleiding – www.fppw.ugent.be/fdo/monitoraat

̶

• Studie: studiemethode, planning, sessies en individuele afspraken
• Traject: studievoortgang, GIT, leerkrediet, bijzondere trajecten, vrijstellingen

Afdeling Studieadvies – www.ugent.be/studieadvies

̶

• Studieadviseurs
• Trainingen: efficiënter studeren, omgaan met faal- of spreekangst, uitstelgedrag, slaapproblemen
• Studentenpsychologen

Bijzonder statuut - www.ugent.be/bijzonderstatuut

̶

• Functiebeperking, topsport, kunstbeoefening, mandaat, student-ondernemer, anderstalig, uitzonderlijke omstandigheden
• Aangepaste faciliteiten

Mentoring: begeleiding door ouderejaarsstudent – www.ugent.be/mentoring

