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Jaarrooster Mastervariant Levenslooppsychologie
60 studiepunten 

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2021-2022 en 
de ingangseisen per cursus. Indien je wenst af te wijken van het normrooster bespreek je dit met je studieadviseur. Meld je 
altijd tijdig aan voor een vaste cursus, liefst 3 weken voorafgaand aan de start van een cursus. Je krijgt dan alvast toegang 
tot de digitale leeromgeving. Voor het vak Psychodiagnostiek geldt dat je het beste ruim van tevoren aanmeldt (zodra je 
vanaf 15 mei aan de ingangseisen voldoet, ook al duurt het nog heel lang voordat de cursus start in kwartiel 1 of 3).

Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op elk 
moment gekocht worden. Ze zijn bijvoorbeeld parallel te volgen aan een kwartielcursus, in de zomer of in een andere 
periode waarin u geen vaste cursus hoeft/wenst te volgen. Vanwege de studeerbaarheid is de cursus Levenslooppsychologie 
opgenomen in kwartiel 1, maar je kunt deze cursus op elk moment starten.

Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. Je kunt aan het jaarrooster geen 
rechten ontlenen. De exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, je ziet hier uitsluitend de cursussen 
en de data uit collegejaar 2021-2022. In deeltijd kun je de masteropleiding in 2 jaar afronden (een voltijdstudie duurt 
1 jaar) mits je een studietempo hanteert van 30 studiepunten per jaar. Een ander studietempo is uiteraard mogelijk, 
bespreek dat samen met je studieadviseur.

DIT = Digitaal individueel tentamen met mc vragen. Je maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum of thuis.

Jaar 1 - start september 2021 (30 studiepunten)
Vaste cursussen Variabele cursus*

Kwartiel 1 
1 sept 2021 - 5 nov 2021

Kwartiel 2 
15 nov 2021 - 28 jan 2022

Kwartiel 3 
7  feb 2022 - 14 april 2022

Kwartiel 4 
25 april 2022 - 1 juli 2022

Geen vaste startdatum

cursusnaam Levenslooppsycho-
logie

Positief coachen Psychodiagnostiek 
in de levenslooppsy-
chologie
Deze cursus start ook in 

kwartiel 1.

Positieve psycho-
logie

Onderzoekspracti-
cum scriptieplan

cursuscode PM1122 PM1312 PM0312   PM1212 PM9504

vast/variabel variabel vast vast vast variabel

tentamenvorm DIT DIT + opdracht DIT + practicum (ver-
plicht) + opdracht

DIT + opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 10

Jaar 2 (30 studiepunten)
Variabele cursussen*

Geen vaste startdatum

cursusnaam Stage levenslooppsychologie Empirisch afstudeeronderzoek:
scriptie levenslooppsychologie

cursuscode PM0306 PM9906

vast/variabel variabel variabel

tentamenvorm opdracht opdracht

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 15 15

* Als je liever in een tempo van 20 studiepunten wilt studeren, kun je er het beste voor kiezen om scriptieplan en stage in het tweede jaar te 
doen en de scriptie in het derde jaar.

http://www.ou.nl/studieaanbod/PM1122
http://www.ou.nl/studieaanbod/PM1312
http://www.ou.nl/studieaanbod/PM0312
http://www.ou.nl/studieaanbod/PM1212
http://www.ou.nl/studieaanbod/PM9504
http://www.ou.nl/studieaanbod/PM0306
http://www.ou.nl/studieaanbod/PM9906

