
Flyer keuzevakken / minorprogramma’s bij de opleiding Psychologie 2012-2013 
 

De opleiding Psychologie biedt de mogelijkheid om keuzevakken (ook wel bijvakken genoemd) te volgen 
uit het cursusaanbod. Het kan een los onderdeel betreffen, maar het kan ook een combinatie van 
onderdelen zijn: een zogenaamde minor. Alle studenten die staan ingeschreven bij een instelling voor 
hoger onderwijs kunnen hiervan gebruik maken, maar HBO-studenten zonder VWO-diploma moeten 
minstens hun propedeuse behaald hebben.  
 
Aanbod Propedeusecursussen 
Alle cursussen uit de propedeuse van de opleiding zijn vrij toegankelijk voor keuzevakstudenten (behalve 
VRT-1 en de Practicumgroepen) omdat vrijwel elke cursus algemeen van aard en zonder specifieke 
voorkennis te volgen is. Indien u nog niet veel kennis heeft van de Psychologie en een algemeen 
overzicht wenst te verkrijgen, wordt aangeraden te beginnen met de cursus ‘Inleiding in de Psychologie’, 
die jaarlijks in september start. Hierna wordt schematisch weergegeven welke cursus in welk semester 
wordt aangeboden. Tussen haakjes staat de studielast in punten.  
 

Propedeuse eerste semester 3 september - 1 februari 

Psychologie: reikwijdte, basis en methode De mens in ontwikkeling 

Inleiding in de Psychologie (6 EC)  
 

Cognitieve Psychologie (6 EC) Ontwikkelingspsychologie (6 EC ) 

Onderzoeksmethoden en Statistiek 1 (12 EC ) 

Onderzoeksoriëntatie door Participatie (1 EC) 

 
Keuzevakken in de specialisatiefase (specialisatiecursussen) 
Het is naast het volgen van cursussen uit de propedeuse ook mogelijk om deel te nemen aan cursussen 
van de verschillende specialisaties van de opleiding Psychologie. Dit is echter alleen mogelijk wanneer 
men voldoet aan de volgende voorwaarden: 
a) Men moet bij de universitaire hoofdopleiding de propedeuse hebben behaald én 
b) Men moet bij de universitaire hoofdopleiding in totaal minstens 90 EC hebben behaald 
c) Keuzevakstudenten dienen verder aan te tonen dat hun kennis en ervaring op een niveau is dat hen 
in staat stelt de betreffende specialisatiecursus te volgen. Voor cursussen in de specialisatiefase is het nl. 
noodzakelijk om enige achtergrondkennis te hebben van het vakgebied. Om b.v. specialisatiecursussen 
op het gebied van Arbeids- & Organisatiepsychologie te kunnen volgen is het noodzakelijk dat men het 
propedeusevak van Arbeids- & Organisatiepsychologie heeft behaald of op een andere manier kan 
aantonen dat men deze kennis heeft. 
Een universitaire opleiding in één van de Sociale Wetenschappen maakt het soms mogelijk om 
onderdelen uit de specialisatie Psychologie te volgen. Van andere universitaire opleidingen zal het sterk 
van de specialisatie afhankelijk zijn of het mogelijk is om specialisatiecursussen te volgen. Men kan dit 
bespreken met één van de studieadviseurs.  
 
Het volledige cursusaanbod van Psychologie is opgenomen in de studiegids Psychologie die men tegen 
betaling van € 5,- kan verkrijgen bij de Onderwijsbalie, dagelijks geopend van 10.00 - 14.00 uur. De 
studiegids is ook te raadplegen via internet: www.student.uva.nl/psy/psytonderwijsbalie.cfm.  

Propedeuse tweede semester 4 februari – 28 juni 

De sociale mens Problematisch gedrag, individuele 
verschillen en biologische basis 

Verslaglegging van 
psychologisch onderzoek 

Sociale Psychologie (6 EC) 
 

Arbeids- & Organisatiepsychologie (6 
EC) 

Klinische Psychologie (6 EC) 
 

Biologische Psychologie (6 EC) 

Verwerking van & Rapportage over 
Teksten 1 (propedeusethese, 3 EC) 

 

Testtheorie en -praktijk (3 EC) 

Onderzoeksoriëntatie door Participatie (1 EC) 

http://www.student.uva.nl/psy/psytonderwijsbalie.cfm


Studiepunten 
De zwaarte van elk studieonderdeel is uitgedrukt in studiepunten (EC = European Credits). Elk studiejaar 
bestaat uit 60 EC. Eén studiepunt is equivalent aan 28 uur studie (volgen van onderwijs, bestuderen van 
leerstof, verrichten van onderzoek, etc). Bij het bestuderen van literatuur wordt voor het bestuderen van 
140 bladzijden leerstof van gemiddelde moeilijkheidsgraad inclusief het tentamen 28 uur gerekend.  
 
Niet-UvA-studenten:  
Studenten die aan een andere universiteit (of hogeschool) staan ingeschreven moeten zich eerst via 
Studielink aanmelden als bijvakstudent: Kies in Studielink via “Nieuw Inschrijvingsverzoek” de bachelors 
aan de UvA, de opleidingsnaam “Psychologie (bijvak)” en een inschrijving in een hoger jaar. Daarnaast 
heb je schriftelijke toestemming (origineel) van de examencommissie van je eigen instelling nodig. Het 
schriftelijke toestemmingsbewijs van de examencommissie en een Bewijs Betaald Collegegeld van je 
eigen opleiding stuur je op naar de UvA Centrale Studentenadministratie, Postbus 2760, 1000 CT  
Amsterdam (HBO-studenten zonder VWO bovendien een kopie van hun propedeusediploma). Zonder 
een UvA-studentnummer is het niet mogelijk om deel te nemen aan de keuzevakken en is aanmelden dus 
ook niet mogelijk! 

Aanmelden voor keuzevakken  
Aanmelding voor onderdelen in de Propedeuse 
Studenten die een Uva-collegekaartnummer hebben en die een keuzevak willen volgen uit de 
propedeuse Psychologie dienen zich via SIS per semester aan te melden voor de hoorcolleges. 
Aanmeldingsperiodes Studiejaar 2012-2013:   1e semester: 18 juni 2012 - 10 augustus 2012 

2e semester: 17 december 2012 – 9 januari 2013 
Bovendien moeten ze zich met behulp van SIS aanmelden voor het bij de cursus behorende tentamen, 
maar dat kan doorgaans pas vanaf 3 weken vóór de tentamendatum. 
 
Aanmelding voor Specialisatiecursussen 
Voor onderdelen uit de bachelor- of masterfase dient men zich voorafgaand aan het semester waarin de 
cursus wordt gegeven aan te melden tijdens de aanmeldingsperiodes.  
Aanmeldingsperiodes Studiejaar 2012-2013:   1e semester: 18 juni 2012 - 10 augustus 2012 

2e semester: 17 december 2012 – 9 januari 2013 
Dit kan met behulp van een aanmeldingsformulier voor bijvakstudenten, dat in de betreffende periode 
verkrijgbaar is bij de Onderwijsbalie (kamer 1.04, dagelijks geopend van 10.00 - 14.00 uur). Aanmelding 
voor specialisatiecursussen biedt geen garantie op plaatsing. Bij beperkte capaciteit hebben 
psychologiestudenten voorrang op minor- en bijvakstudenten. Studenten krijgen per e-mail bericht over 
definitieve plaatsing, binnen tien dagen na sluiting van de aanmeldingsperiode. E-mail over de plaatsing 
wordt verstuurd naar het UvA-emailadres (naam@student.uva.nl)! 
 
Aanmelden voor tentamens 
Propedeusevakken: 
Voor alle (deel)tentamens van de propedeuse is aanmelding via SIS (www.student.uva.nl/sis) verplicht. 
Tentamendata en -tijden staan pas definitief vast zodra (ong. 1 maand voor het tentamen) de zaalruimte 
is gereserveerd. Precieze informatie krijgt men uitsluitend via Blackboard (http://blackboard.ic.uva.nl/) of 
de Psychologie website www.student.uva.nl/psy//psyTonderwijsmededelingen.cfm  
Specialisatievakken: 
Aanmelden voor de tentamens van de specialisatievakken gebeurt in het algemeen via SIS of bij het 
secretariaat van de specialisatie die de cursus aanbiedt. 

Uitslagen van tentamens: 
Na afloop van elk propedeusetentamen dat o.a. multiple-choice vragen bevat, wordt de antwoordsleutel 
op Blackboard gepubliceerd. Twee tot drie weken na het laatste (deel)tentamen wordt de uitslag 
eveneens op Blackboard gepubliceerd. Uitslagen van specialisatiecursussen worden doorgaans 
opgehangen bij het secretariaat van de programmagroep die de cursus heeft aangeboden (zie 
Studiegids). Tot slot wordt het behaalde eindresultaat ingevoerd in de UvA-studentenadministratie SIS, 
zodat ook de eigen opleiding het resultaat kan zien. Wie niet regulier aan de UvA studeert kan 
desgewenst een uitdraai van de behaalde resultaten aanvragen bij de Onderwijsbalie Psychologie. 
 
Aanmelden Blackboard  
Voor het aanmelden voor vakken van Psychologie op Blackboard moet u na inloggen op 
https://blackboard.ic.uva.nl, de cursus waarvoor u zich wilt inschrijven opzoeken in de Course Catalog. 
Deze is te vinden onder de link “Browse Course Catalog” uit het tabblad UvA onderwijs. Typ (een 
steekwoord van) de cursusnaam in het invoervak en druk op “Go”. Wanneer u de cursus gevonden heeft, 
klikt u op het knopje Enroll onder de cursusnaam, en daarna op de knopjes Submit en OK.  
Wanneer u zich wilt inschrijven voor een cursus, maar er staat geen Enroll knopje achter de cursus, neem 
dan contact op met de docent(e) van de cursus of het secretariaat van de programmagroep.  

http://www.student.uva.nl/sis
http://blackboard.ic.uva.nl/
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Studiehandleiding  
De opleiding Psychologie kent, in tegenstelling tot sommige andere opleidingen, geen studiehandleiding 
die men op kan halen bij de Onderwijsbalie. Informatie over de te bestuderen stof, collegetijden, etc. kan 
men vinden in de Studiegids Psychologie. Deze is online te vinden op www.student.uva.nl/psy. 
Ook kan men vaak informatie vinden op de Blackboardsite van het betreffende vak. Voor de 
specialisatievakken geldt soms dat er een handleiding af te halen is bij het secretariaat van de betreffende 
specialisatie.  
 
Studiemateriaal  
Boeken, syllabi en readers dient men zelf aan te schaffen. Boeken kan men doorgaans verkrijgen bij de 
boekenbalie van de VSPA. De VSPA (Vereniging van Studenten in de Psychologie te Amsterdam) 
verkoopt aan VSPA-leden de boeken tegen een gereduceerde prijs (ongeveer 10% korting). Tevens kan 
men hier terecht voor syllabi. De boekenbalie is dagelijks geopend van 12.30 – 14.00 uur. Hiervoor is een 
lidmaatschap nodig. Voor meer informatie kan men langsgaan bij de VSPA of telefonisch contact 
opnemen: 020-525 6790. Zie ook www.vspa.nl. Ook kan men voor studieboeken terecht bij academische 
boekhandels als Selexyz-Studystore en Athenaeum.  
 
Psychologie als Minor 
Psychologie biedt drie Minorprogramma’s van 60 EC aan, er bestaan geen minorprogramma’s van 30 EC. 
Wie een pakket van 30 EC bij Psychologie wil volgen, kan dat doen als keuzevakstudent en zelf een 
pakket van de gewenste grootte opstellen. Meer info over minors is te vinden op 
www.student.uva.nl/minor. 
 
Opbouw van de Minors Psychologie 
Alle minors Psychologie kennen een algemeen inleidend deel, met studieonderdelen uit de propedeuse, 
en een specifiek deel dat men onderbrengt bij een van de genoemde specialisaties in de psychologie. 
Daarbinnen heeft men keuzemogelijkheden. Elk minorprogramma wordt afgesloten met een these. De 
minor wordt om roostertechnische redenen altijd verdeeld over (minstens) twee studiejaren. In het eerste 
jaar worden de propedeuseonderdelen van de minor behaald. In het tweede jaar kan dan verder worden 
gegaan met de specialisatieonderdelen van de minor. Dat betekent dat het zwaartepunt van de minor in 
het tweede jaar zit, de meeste minorpunten dienen dan behaald te worden. Dit vereist dus een 
zorgvuldige planning!  
 
These  
Elke minor wordt afgesloten met een these. De voorwaarden voor deze these komen overeen met de 
eisen die gesteld worden aan de bachelortheses van reguliere psychologiestudenten. Bij de secretariaten 
van verschillende specialisaties is informatie beschikbaar over de onderwerpen waar een these over 
geschreven kan worden. Daarnaast kan men voor meer informatie over de gang van zaken bij het 
schrijven van een these contact opnemen met de studiecoördinator van de specialisatie (zie Studiegids) of 
de studieadviseur. Studenten die beginnen met het schrijven van een these wordt aangeraden het boek 
“Verslaglegging van psychologisch onderzoek” (Starreveld, P. A., Ed., 2009) aan te schaffen (verkrijgbaar 
bij de boekenbalie van de VSPA). In dit boek staat allerlei specifieke informatie over het schrijven van 
papers en theses binnen de Psychologie.  
 
Beschrijving minors Psychologie 

Minor Ontwikkelingspsychologie 

Inleiding  
Ontwikkelingspsychologie richt zich op de mens in ontwikkeling. De veranderingsprocessen in menselijk 
gedrag, gedurende de hele levensloop, zijn onderwerp van studie. Ontwikkelingspsychologie houdt zich 
bezig met de volgende vragen: Hoe ontwikkelt zich het zelfconcept van mensen? Wat zijn 
ontwikkelingsstoornissen, hoe ontwikkelen die zich, zijn er biologische verklaringen voor? Waardoor 
ontstaan leermoeilijkheden, hoe zijn ze te diagnosticeren en te behandelen? De minor sluit goed aan bij 
een major in de (ortho)pedagogiek. Andere combinaties (zoals met bijv. biologie) zijn ook goed mogelijk.  
De minor ontwikkelingspsychologie bestaat uit de vakken:  
• Inleiding in de Psychologie (6)  
• Biologische Psychologie (6)  
• Ontwikkelingspsychologie (6)  
• Cognitieve Ontwikkeling (6)  
• Social & Emotional Development (6)  
• Schoolpsychologie (6) 
• Klinische Ontwikkelingspsychologie (6)  
 

http://www.student.uva.nl/psy
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• Specialisatievakken Ontwikkelingspsychologie (9). Keuze in overleg met de onderwijscoördinator van de 
programmagroep Klinische Ontwikkelingspsychologie. 
• These (9). Keuze in overleg met de onderwijscoördinator van de programmagroep. 

Minor Brein en Cognitie 

Inleiding  
Brein en Cognitie bestrijkt de psychologische functies van de mens (Cognitieve Psychologie) en de 
biologische basis van deze functies (Biologische Psychologie). Bij dit vakgebied moet men denken aan 
onderwerpen als cognitie, motivatie, taal, geheugen en perceptie, maar ook aan psychofarmaca, de 
biologische klok en neuropsychologie. De minor is o.a. interessant voor studenten biologie en taalkunde.  
De minor Brein en Cognitie bestaat uit de vakken:  
• Inleiding in de Psychologie (6)  
• Biologische Psychologie (6)  
• Cognitieve Psychologie (6)  
• Specialisatievakken Brein en Cognitie(30-33). Keuze in overleg met de onderwijscoördinator van de 
programmagroep Brein en Cognitie. 
• These(9-12). Keuze in overleg met de onderwijscoördinator van de programmagroep Brein en Cognitie.  

Minor Psychologische Methodenleer 

Inleiding  
De programmagroep Psychologische Methodenleer verzorgt een aantal studieonderdelen op het gebied 
van de methodologie en methoden en technieken en statistiek. De programmagroep Methodenleer 
verzorgt o.a. cursussen Statistiek, Methoden van Onderzoek, Opzetten van Onderzoek, Test-theorie, 
Kwalitatief Onderzoek, Psychologische Besliskunde, Psychometrie en Onderzoeksmethodologie aan. 
Toelatingsvoorwaarde is het beschikken over kennis van statistiek op propedeuseniveau. Wie dat niet 
heeft dient het propedeuseonderdeel Onderzoeksmethoden en Statistiek (12 ec) op te nemen in 
onderstaand pakket. Deze minor is onder meer interessant voor studenten van de faculteit 
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.  
De minor Methodenleer bestaat uit de vakken:  
• Inleiding in de Psychologie (6)  
• Biologische Psychologie (6)  
• Onderzoeksmethoden en Statistiek 1 (12)  
• Specialisatievakken Psychologische Methodenleer (24-27). Keuze in overleg met de 
onderwijscoördinator van de programmagroep Methodenleer. 
• These (9-12). Keuze in overleg met de onderwijscoördinator van de programmagroep Methodenleer. 
 
Aanmelden Minor Psychologie  
Aanmelding voor een minor bij psychologie is mogelijk via een ‘minorformulier’, op te halen bij de 
Onderwijsbalie van Psychologie. Vervolgens kan gestart worden met de propedeuseonderdelen van de 
minor. Voor deze onderdelen is aanmelding via SiS noodzakelijk.  
Aanmeldingsperiodes Studiejaar 2012-2013:   1e semester: 18 juni 2012 - 10 augustus 2012 

2e semester: 17 december 2012 – 9 januari 2013 
Bovendien moet u zich met behulp van SIS aanmelden voor het bij de cursus behorende tentamen, maar 
dat kan doorgaans pas vanaf 3 weken vóór de tentamendatum. 
Wie de propedeuseonderdelen van de minor afgerond heeft, kan verder gaan met de 
specialisatieonderdelen. Daarvoor is aanmelding via SiS eveneens noodzakelijk. Voor vragen: neem 
contact op met de Studieadviseurs Psychologie (studieadviseur-psy-fmg@uva.nl) 
 
 
Belangrijke telefoonnummers en adressen:  
 

Onderwijsbalie Psychologie  
Weesperplein 4, k. 1.04  
1018 XA Amsterdam Tel: 020-5256770  
Dagelijks geopend van 10-14 uur  
mail: onderwijsbalie@psy.uva.nl 

Service- en Informatie Centrum van de UvA  
Binnengasthuisstraat 9  
1012 ZA Amsterdam  
tel. 020-525 8080  
www.student.uva.nl/studentenservices 

 
Studieadviseurs  
De studieadviseurs hebben in principe dagelijks inloopspreekuur (dus zonder voorafgaande afspraak) van 
10-14 uur op kamer 1.05/1.15. Hun mailadres is: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl 
Er zijn twee telefonische spreekuren per week:  
dinsdag van 10-11 uur, tel. 020- 525 5855 en donderdag van 10-11 uur, tel. 020- 525 6884  
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