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Naam instelling

Hogeschool van Amsterdam

Naam opleiding

Klimaatpsychologie en -gedrag

Internationale naam opleiding

Climate Psychology & Behaviour

Taal

Nederlands

Opleidingsniveau

hbo-master

Inhoud van de opleiding

De hbo-master Klimaatpsychologie en -gedrag schoolt op tot specialist op het
gebied van duurzaamheidsgedrag.
Deze specialist duurzaamheidsgedrag opereert in de transitie naar een
ecologisch meer duurzame samenleving. Kenmerkend voor deze transitie is
dat gedragsverandering van grote groepen mensen essentieel is. Maar juist
het realiseren van blijvende gedragsverandering op het gebied van
duurzaamheid blijkt enorm moeilijk. Er is dan ook een grote en groeiende
behoefte aan een professional die beschikt over de kennis en vaardigheden die
nodig zijn om blijvende gedragsverandering op dit gebied te realiseren - of om
hierover te adviseren. De specialist duurzaamheidsgedrag kan de rol van
adviseur, procesbegeleider of ontwikkelaar van interventies aannemen bij
verschillende organisaties en instellingen die te maken hebben met deze zeer
complexe transitie.
De Hbo-master Klimaatpsychologie en -gedrag biedt kennis en vaardigheden
aan op het terrein van het leerresultaat ‘klimaatbewust gedrag realiseren’.
Ondersteunend wordt tevens gewerkt aan de leerresultaten ‘praktijkgericht
onderzoeken’, ‘professioneel werken’ en ‘adviseren’.
De opleiding werkt nauw samen met het aan de master gelieerde lectoraat
‘Psychologie voor een duurzame stad’, eveneens aan de HvA. Daarnaast wordt
samengewerkt met de HvA lectoraten ‘Circulair ontwerpen en ondernemen’ en
‘Energie en innovatie’. Door de verbinding met genoemde lectoraten is sprake
van een stevige praktijkrelevante kennisbasis in de hbo-master op het gebied
van klimaatpsychologie en duurzaamheid.
De hybride leeromgeving in de zogenoemde driehoek ’onderwijs, onderzoek
en praktijk’ wordt gecomplementeerd door de samenwerking met een aantal
vooraanstaande praktijkpartners in de metropoolregio Amsterdam. Deze
praktijkpartners zijn betrokken bij de uitvoer, validering en doorontwikkeling
van het beroepsprofiel. Naast ecologische duurzaamheid in brede zin richt de
master zich specifiek op drie complexe transitie-opgaven, namelijk: (1)
circulaire economie, (2) energietransitie en (3) mobiliteit. Deze drie opgaven
vormen de praktijk-context waarlangs het leren van de student plaatsvindt.
Door samenwerking met juist deze praktijkpartners wordt eveneens het
grootstedelijke karakter van de master versterkt.
Zie voor meer informatie hoofdstuk 2 in het bij dit formulier gevoegde
aanvraagdossier CDHO.

Inrichting van de opleiding

De master Klimaatpsychologie & Gedrag is opgebouwd uit vier blokken van elk
15 EC.
Per blok staat een uitdagende praktijk-opdracht centraal rondom een van de
drie transitie-opgaven: (1) circulaire economie, (2) energietransitie en (3)
mobiliteit. De opdrachten doen een integraal beroep op de kennis,
vaardigheden en houding van de student en geven de student de kans te
oefenen in de verschillende rollen van adviseur, procesbegeleider en
ontwikkelaar van interventies.
Flankerend aan de praktijk-opdrachten zijn een aantal leerlijnen
geprogrammeerd: ‘Klimaatpsychologie & Gedragsverandering’, ‘Praktijkgericht
Onderzoeken’ en ‘Professioneel Adviseren’. Studenten worden gestimuleerd in
de ontwikkeling van het leerresultaat ‘Professioneel Werken’ door middel van
coaching.
Er wordt gewerkt met programmatisch toetsen. De complexiteit van de
opdrachten en de zelfstandigheid waarmee deze moeten worden gemaakt,
nemen gedurende de opleiding steeds toe. In elk studiejaar vinden er
drie low stake gesprekken plaats waarbij de student zijn of haar ontwikkeling
met de loopbaanbegeleider bespreekt. Hierbij wordt ook gekeken of de
student op koers ligt om aan het einde van de master 60 EC toegekend te
krijgen bij het high stake toetsmoment. Een onafhankelijke commissie neemt
deze beslissing op basis van het door de student aangeleverde portfolio.
In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het curriculum. Meer
informatie over het opleidings- en beroepsprofiel is te vinden in hoofdstuk 2
van het bij dit formulier gevoegde aanvraagdossier CDHO.

Studielast

Tabel 1: overzicht van het curriculum van jaar 1 en 2 van de hbo-master Klimaatpsychologie en gedrag. 1Praktijkgericht onderzoeken, 2Persoonlijk Leiderschap Coaching

60 EC

Vorm van de opleiding

Deeltijd (2 jaar)

Gemeente vestiging opleiding

Amsterdam

Doelgroep van de Opleiding

Klimaatpsychologie- en gedrag is een hbo opscholingsmaster die bedoeld is
voor mensen in het bezit van een relevant bachelordiploma, met een
relevante werkomgeving (zie toelatingseisen).
Het Croho onderdeel ‘Gedrag en Maatschappij’ zou passend zijn. Dat blijkt
bijvoorbeeld al uit de naamgeving. Zie aanvullend eventueel paragraaf 5 in het
bij dit formulier gevoegde aanvraagdossier CDHO.
September 2022

Croho onderdeel en
motivering
Geplande startdatum
opleiding
ISAT code van de opleiding

Nog niet bekend

BRIN code van de instelling

28DN

Indien nadere
vooropleidingseisen worden

•
Ofwel een afgeronde bacheloropleiding in het domein van
de (toegepaste) psychologie of een vergelijkbare opleiding. Ofwel een

gesteld; voorstel daartoe

Indien capaciteitsbeperking
wordt ingesteld; de hoogte
ervan
Amsterdam, 3 juni 2021

afgeronde bacheloropleiding op het gebied van klimaat, milieu of
duurzaamheid (dan geldt wel een aanvullende eis voor bijscholing op het
gebied van psychologie).
•
Tijdens de master actief in een voor de master relevant werkveld op
hbo-niveau waarbij ruimte is voor het uitvoeren van onderzoeks- en
verandertrajecten op het gebied van gedrag en duurzaamheid.
Niet van toepassing

