Jaarrooster 22/23
Mastervariant Levenslooppsychologie

In deeltijd 2 jaar (60 studiepunten) - start september 2022
Het jaarrooster is een voorbeeldrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in
2022-2023 en de ingangseisen per cursus. Vaste cursussen hebben een vaste startdatum die gekoppeld is aan de
start van een kwartiel. Variabele cursussen kun je in principe het hele jaar door starten, mits je aan de ingangseisen
voldoet. Voor de overzichtelijkheid zijn de variabele cursussen ingepland in een kwartiel. Zo is het voor jou duidelijk
wanneer je je voor een cursus moet aanmelden.
Voor de cursus Psychodiagnostiek met verplichte groepspractica in een studiecentrum kun je je het beste zo vroeg
mogelijk aanmelden, zodra je aan de ingangseisen voldoet. Bij de cursusbeschrijving op de website vind je informatie
over de begeleiding.
Houd bij dit rooster rekening met een stevig studietempo en een studiebelasting van 20 uur per week. Volg je het
rooster, dan rond je de master in twee jaar af. Je mag sneller of langzamer studeren. Overleg eventueel met een
studieadviseur.
Jaarlijks worden de jaarroosters aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling (OER). Je kunt aan dit
jaarrooster geen rechten ontlenen.
Jaar 1 - start september 2022 (30 studiepunten)
Variabele cursus*

Vaste cursussen
kwartiel 1
start 1 sept 2022

kwartiel 2
start 21 nov 2022

kwartiel 3
start 13 febr 2023

kwartiel 4
start 1 mei 2023

Geen vaste
startdatum

cursusnaam

Levenslooppsychologie

Positief coachen

Psychodiagnostiek
in de levenslooppsychologie. Deze
cursus wordt ook
aangeboden in
kwartiel 1.

Positieve
psychologie

Onderzoekspracticum scriptieplan

cursuscode

PM1122

PM1312

PM0312

PM1212

PM9514

vast/variabel

variabel

vast

vast

vast

variabel

tentamenvorm

DIT

DIT + opdracht

DIT + practicum (verplicht) + 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

Masterthesis Levenslooppsychologie

cursuscode

PM0306

PM9916

vast/variabel

variabel

variabel

tentamenvorm

opdracht

opdracht + presentatie

tentamendata

zelf inplannen

zelf inplannen

studiepunten

15

15

DIT = Digitaal individueel tentamen met meerkeuzevragen. Je maakt dit tentamen op een computer in het studiecentrum of thuis.

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

