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1. Inleiding
De	bacheloropleiding	Psychologie	is	zo	opgezet	dat	men	na	het	volgen	van	een	voor	alle	
studenten	verplichte	propedeuse	en	tweede	studie	jaar	aan	het	einde	van	het	tweede	jaar	
een	specialisatie	kiest.	Deze	specialisatie	omvat	het	hele	derde	studiejaar.	Na	afronding	
van	de	bachelor	kan	de	specialisatie	worden	voortgezet	in	de	masterfase.	In	het	derde	stu-
diejaar	krijgt	men	een	basisprogramma	van	de	gekozen	specialisatie	en	ligt	de	nadruk	op	
academische	vorming,	basiskennis	van	de	specialisatie	en	basisvaardigheden.	De	lijnen	
uit	het	eerste	en	tweede	jaar	worden	in	het	derde	jaar	voortgezet.	De	inhoudelijke	 lijn	
wordt	 specialistisch	voortgezet,	de	onderzoekslijn	krijgt	bij	 elke	 richting	een	 specialis-
tisch	vervolg	met	een	eigen	statistisch/methodologisch	onderdeel,	de	beroepsoriëntatie-
lijn	krijgt	 opnieuw	aandacht	 en	de	wetenschappelijke	 schrijfvaardighedenlijn	heeft	 als	
vervolg	de	bachelorthese	met	uniforme	richtlijnen	voor	alle	richtingen.	Deze	these	vormt	
tevens	de	afsluiting	van	de	bachelorfase.
Door	de	opzet	van	de	eerste	twee	studiejaren	is	men	op	de	keuze	in	het	derde	jaar	voor-
bereid.	Men	heeft	kennis	kunnen	maken	met	alle	belangrijke	basisvakken	in	de	psycho-
logie	en	is	daarnaast	uitgerust	met	wetenschappelijke	vaardigheden.	Daarnaast	staat	het	
tweede	studiejaar	in	het	kader	van	de	voorbereiding	op	de	keuze	van	een	specialisatie,	
onder	andere	door	de	ruime	mogelijkheden	die	studenten	krijgen	om	zich	door	middel	
van	keuzevakken	(12	ec)	te	oriënteren	op	diverse	werkvelden	en	daarmee	samenhangende	
specialisaties.	Uiteraard	zal	het	tweedejaars	onderdeel	Oriëntatie	op	het	werkveld	ook	een	
belangrijke	rol	spelen	bij	de	keuze.
Tot	 slot	 worden	 er	 voorlichtingsdagen	 georganiseerd	 op	 een	 aantal	 vrijdagen	 in	 juni.	
Precieze	informa	tie	hierover	wordt	via	de	studentenmail	verstuurd	en	op	de	website	ge-
publiceerd.
De	opleiding	Psychologie	kent	in	de	bachelor	zeven	specialisaties,	te	weten:
•	 Arbeids-	en	Organisatiepsychologie;
•	 Brein	&	Cognitie;
•	 Klinische	Psychologie;
•	 Klinische	Ontwikkelingspsychologie	(KLOP);
•	 Klinische	Neuropsychologie	(KNP);
•	 Psychologische	Methodenleer;
•	 Sociale	Psychologie.
In	het	volgende	hoofdstuk	in	deze	studiegids	wordt	elke	specialisatie	apart	belicht.	In	dit	
hoofdstuk	worden	onderwerpen	belicht	die	van	toepassing	zijn	op	alle	bachelorstudenten,	
onafhankelijk	van	de	gewenste	specialisatie.

2. Afstuderen en specialiseren
In	het	bachelorprogramma	kiest	men	in	het	derde	jaar	een	specialisatie.	Men	studeert	af	
als	Bachelor	of	Science.	De	specialisatie	en	de	gevolgde	vakken	worden	op	een	bijlage	bij	
het	bachelordiploma	vermeld	(het	diplomasupplement).	Dat	programma	bestaat	inclusief	
de	propedeuse	uit	precies	180	ec1.	Men	kan	beslissen	de	studie	te	beëindigen	na	het	be-
halen	van	het	bachelordiploma.	Men	is	dan	afgestudeerd	bachelor.	Het	hebben	behaald	
van	een	bachelordiploma	is	voorwaarde	voor	toelating	tot	de	master.	In	de	master	kan	
men	opnieuw	veel	keuzes	maken.	Deze	zijn	echter	deels	al	bepaald	door	de	keuze	van	de	
specialisatie	in	de	bachelor.
Om	de	specialisatie	af	te	ronden	en	psycholoog	te	worden	moet	tevens	een	aansluitende	
master	worden	gevolgd.	De	master	wordt	afgesloten	met	een	diploma	Master	of	Science.		
Er	zijn	meerdere	masterprogramma’s	mogelijk	zoals	in	het	hoofdstuk	over	de	mastermo-
gelijkheden	te	lezen	is	(hoofdstuk	6).	Omdat	meestal	een	éénjarige	aansluitmaster	wordt	
gevolgd,	wordt	daar	in	de	tekst	vanuit	gegaan.	Men	volgt	in	de	master	een	aantal	vakken,	
loopt	een	stage	en	voltooit	een	afstudeeronderzoek	(de	masterthese).	Al	deze	onderdelen	

1	 Tenzij	men	het	Honoursprogramma	van	de	bacheloropleiding	volgt,	zie	elders	in	deze	gids.
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liggen	op	het	terrein	van	de	gekozen	specialisatie.	In	de	master	wordt	meestal	de	geko-
zen	derdejaarsspecialisatie	voortgezet.	De	vakken	in	het	derde	jaar	vormen	de	basis	van	
een	specialisatie	en	de	vakken	in	de	master	bouwen	daarop	voort.	Bovendien	bestaat	de	
master	grotendeels	uit	een	masterthese	en	een	stage	bij	de	gekozen	specialisatie.	Op	beide	
onderdelen	wordt	de	student	grondig	voorbereid	in	de	bachelor.	
Er	zijn	uitzonderingen	op	de	regel	dat	de	bachelorkeuze	de	masterkeuze	impliceert.	Een	
voorbeeld	daarvan	vormt	de	 trainersopleiding	 (track	Training	&	Development)	die	 in	
principe	open	staat	voor	elke	student	met	een	afgeronde	Bachelor	of	Science	in	de	psy-
chologie.	Er	zijn	meer	mastertracks	die	voor	studenten	van	verschillende	signatuur	open-
staan.	Zie	hoofdstuk	6	waarin	alle	mastermogelijkheden	worden	behandeld.	
Specialisaties	kennen	vaak	meerdere	keuzemogelijkheden,	waarmee	men	accenten	kan	
leggen	in	het	programma.	In	het	vervolg	van	een	specialisatie	kan	men	in	de	master	soms	
ook	voor	specifieke	routes	kiezen.	Dat	zijn	combinaties	van	studieonderdelen	die	samen	
een	zekere	eenheid	vormen.	Per	specialisatie	worden	die	beschreven	in	het	vervolg	van	
deze	studiegids.

3. Eisen en mogelijkheden in het derde bachelorjaar
3.1. Opzet derde bachelorjaar
Om	een	bachelordiploma	te	behalen	moet	men	naast	de	propedeuse	en	het	tweede	studie-
jaar	Psychologie	(inclusief	12	ec	keuzepunten)	eveneens	het	hele	derde	studie	jaar	hebben	
afgerond	inclusief	een	bachelorthese.	Doorgaans	doet	men	dat	door	het	programma	van	
één	van	de	specialisaties	te	volgen.	Elk	specialisatieprogramma	bevat	60	ec	verdeeld	over	
drie	soorten	onderdelen:
1.	 Verplichte cursussen (30 – 45 ec)2	Dit	zijn	onderdelen	die	verplicht	zijn	als	men	de		

betreffende	specialisatie	kiest;	deze	onderdelen	bevatten	de	basis	van	het	vakgebied	en	
bestrijken	de	belangrijke	onder	werpen	en	thema’s	van	die	specialisatie.	

2.	 Keuze-onderdelen per specialisatie (0 – 15 ec) Dit	betreft	meestal	een	aanbod	van	
meerdere	 onderdelen	 van	 één	 bepaalde	 richting	 waarbij	 men	 enkele	 moet	 of	 mag	
kiezen.	Soms	is	de	keuze	gebonden	(twee	uit	vier),	soms	vrijer.	

3.	 Bachelorproject (15 ec) Het	bachelorproject	vormt	de	afsluiting	van	de	bachelor	en	de	
onderzoeks-	en	schrijflijn	daarin.	Men	heeft	in	het	tweede	studiejaar	al	het	onderdeel	
POR	 op	 dit	 gebied	 gevolgd;	 het	 derde	 jaar	 wordt	 afgesloten	met	 een	 groepsgewijs	
empirisch	onderzoek	waarover	een	individueel	onderzoeksverslag	wordt	geschreven.

3.2. Verder studeren zonder specialisatiekeuze
Sommige	 studenten	stellen	 liever	een	eigen	programma	binnen	de	psychologie	 samen,	
omdat	men	richtingen	wil	combineren,	zich	in	een	bepaald	thema	wil	verdiepen,	of	alleen	
een	(algemeen)	bachelordiploma	wil	halen	en	in	het	algemeen	meer	vrijheid	wil.	Er	zijn	
ruime	mogelijkheden	voor	het	zelf	samenstellen	van	een	pakket.	Men	kan	in	dat	geval	
kiezen	uit	diverse	vakken	op	specialistisch	niveau	(45	ec)	en	sluit	de	bachelor	af	met	een	
bachelorproject	(15	ec).	Ook	is	het	mogelijk	een	pakket	samen	te	stellen	uit	het	aanbod	
van	meerdere	 specialisaties.	Ook	op	basis	van	een	meer	algemeen	bachelor	programma	
kan	men	worden	toegelaten	tot	een	master	in	de	psychologie.	Let	op:	men	zal	in	de	master	
soms	minder	keuze	hebben	omdat	de	meeste	masteronderdelen	specifieke	ingangseisen	
kennen.	
Voor	het	samenstellen	van	een	vrijer	pakket	kan	men	het	beste	contact	opnemen	met	een	
studieadviseur.	Zie	verder	ook	“het	combineren	van	meerdere	richtingen”,	“keuzemoge-
lijkheden”	en	“major/minor	programma’s”	later	in	dit	hoofdstuk.	
3. Keuzemogelijkheden en keuzevrijheid in de bachelorfase
Hieronder	wordt	 een	 overzicht	 gegeven	 van	 de	 keuzevrijheid	 die	men	heeft	 in	 de	 ba-
chelorfase.	De	keuzevrijheid	is	het	grootst	als	men	een	vrij	bachelorexamen	kiest	en	het	

2	 Sommige	 specialisaties	 (KLOP	 en	KNP)	 hebben	 veel	 verplichte	 vakken	 die	 nodig	 zijn	 om	 te	 voldoen	 aan	 diagnostiek	 en	
gz-eisen.	Bij	 deze	 specialisaties	 bestaat	 het	 hele	 derde	 jaar	 uit	 verplichte	 vakken.	Meer	 informatie	 over	 diagnostiek	 en	 gz-	
vooropleidingseisen	treft	men	later	in	dit	hoofdstuk	aan.
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kleinst	als	men	wil	voldoen	aan	eisen	voor	postmastertrajecten.	Later	in	dit	hoofdstuk	
wordt	ook	nog	aandacht	besteed	aan	de	mogelijkheid	om	een	Honoursbachelor	te	halen.	
Een	Honoursbachelor	bevat	15%	extra	onderdelen	(=	30	extra	ec).	
‘Vrij’ Bachelorexamen
De	wet	bepaalt	dat	 een	 student	een	vrij	bachelorprogramma	kan	 samenstellen	en	kan	
voor	leggen	 aan	 de	meest	 passende	 examencommissie.	Dat	 impliceert	 dat	 een	 student	
een	 pro	gram	ma	 kan	 samenstellen	 uit	 onderdelen	 van	 verschillende	 opleidingen	waar-
mee	een	bachelor	diploma	kan	worden	behaald.	Omdat	een	passende	examencommissie	
moet	worden	gevonden	moet	het	programma	een	zeker	zwaartepunt	hebben	of	een	major.	
Daarnaast	moet	die	examencommissie	het	programma	goed	willen	keuren.	
Het	programma	moet	daarom	wel	een	zekere	eenheid	en	logica	hebben.	Ook	moet	het	
programma	van	voldoende	niveau	zijn	en	er	een	goed	evenwicht	zijn	tussen	theoretische	
vakken	en	praktische	vaardigheden.	Een	student	die	een	vrij	bachelorexamen	Psychologie	
wil	afleggen,	legt	een	programma	voor	aan	de	Examencommissie	Psychologie	dat	in	elk	
geval	voldoet	aan	de	volgende	eisen:
•	 De	propedeuse	Psychologie	is	behaald;
•	 Het	programma	bestaat	uit	180	ec;
•	 Het	 programma	 vormt	 een	 coherent	 geheel	 dat	 goed	 kan	 worden	 gemotiveerd	 en	

onderbouwd	door	de	aanvrager;
•	 Minstens	120	ec	worden	besteed	aan	onderdelen	van	de	opleiding	Psychologie;	WSR-

T,	POR	en	Grondslagen	zijn	een	verplicht	onderdeel;
•	 Alle	onderdelen	betreffen	onderdelen	van	een	universitaire	studie;
•	 De	 bachelorthese	 behelst	 een	 empirisch	 onderzoek	 en	 wordt	 (ook)	 bij	 Psychologie	

gesuperviseerd.	(NB:	de	bachelorthese	telt	niet	mee	voor	de	120	ec.)
Let	op:	studenten	die	kiezen	voor	deze	optie	(en	toestemming	hebben	van	de	Examen-
commissie)	dienen	zich	in	Studielink	in	te	schrijven	voor	de	vrije	opleiding	Psychologie.
Major/minorprogramma’s
In	een	major/minor	bachelorprogramma	worden	150	van	de	180	ec	besteed	aan	de	major	
(Psychologie)	en	30	aan	een	minor.	Er	is	formeel	toestemming	vereist	van	de	Examen-	
commissie,	maar	deze	wordt	altijd	gegeven	mits	men	een	erkende	minor	volgt	en	reke-
ning	houdt	met	het	volgende.	De	30	ec	gaan	‘ten	koste	van’	de	reguliere	keuzeruimte	(12	
ec),	specialistische	onderdelen	(6	ec)	en	de	bachelorthese	(15	ec).	Het	bachelorproject	be-
helst	een	empirisch	onderzoek	op	het	grensgebied	van	de	gekozen	minor	en	Psychologie	
en	dient	(ook)	te	worden	gesuperviseerd	door	een	docent	van	de	opleiding	Psychologie.
In	wezen	lijkt	het	major/minorprogramma	op	de	vrije	bachelorvariant	en	zou	men	ook	
van	het	vrije	bachelorexamen	een	major/minor	in	de	verhouding	120/60	kunnen	maken.	
In	een	vrije	variant	kunnen	echter	onderdelen	van	meerdere	opleidingen	worden	opgeno-
men;	een	minor	moet	bij	één	opleiding	worden	gevolgd.
Indien	een	student	Psychologie	een	minor	bij	een	andere	opleiding	wil	volgen	zijn	er	veel	
mogelijkheden.	Er	worden	o.a.	minors	aangeboden	op	terreinen	zoals	Interactie-	en	Me-
diatechnologie,	Bedrijfs	economie,	Milieu,	Wijs	begeerte,	Jeugdhulpverlening	en	Leer-	en	
Gedrags	moei	lijk	heden,	Oplei	dingen	in	Arbeids	organisaties,	Communicatiewetenschap,	
Inter	nationale	betrek	kingen,	Antropologie,	Rechts	ge	leerd	heid,	Recht	en	filosofie,	Artifi-
ciële	Intelligentie,	Gezondheids	recht	en	ethiek.	De	meeste	minoren	betreffen	program-
ma’s	van	30	ec,	maar	er	zijn	ook	60	ec	minoren.	Zie	verder:	www.student.uva.nl/minor.
Het	 is	 ook	mogelijk	om	een	minor	 te	 volgen	naast	de	 volledige	bachelor	Psychologie.	
Eventueel	kan	deze	tellen	als	de	vrije	variant	van	het	Honoursprogramma.	
Vrije keuzeruimte in het tweede bachelorjaar
Het	bachelorprogramma	Psychologie	kent	12	ec	vrije	ruimte	voor	alle	studenten.	Deze	12	
ec	kan	men	besteden	aan	onderdelen	binnen	en	buiten	de	psychologie.	Keuzes	hoeven	
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niet	 te	worden	voorgelegd	aan	de	examencommissie,	men	 is	 volledig	vrij	 in	de	keuze,	
zolang	het	onderdelen	van	academisch	niveau	betreft.	
De	keuzeruimte	is	opgenomen	in	het	tweede	studiejaar	om	studenten	daar	de	mogelijk-
heid	te	bieden	al	specialistische	onderdelen	te	kiezen	of	de	studie	te	verbreden.	Ook	kan	
de	keuzeruimte	worden	benut	als	voorbereiding	op	de	specialisatiekeuze.		
Keuzeruimte binnen een specialisatie
Binnen	een	specialisatie	bestaat	soms	de	mogelijkheid	om	een	vak	van	een	andere	spe-
cialisatie	op	te	nemen	(6	ec).	Soms	is	hiervoor	geen	ruimte	omdat	men	wil	voldoen	aan	
bijvoorbeeld	de	diagnostiek	en	gz-eisen	en	er	daardoor	geen	keuzevrijheid	meer	over	is	
binnen	het	derdejaarsprogramma	(KLOP	en	KNP).	Overleg	eerst	met	de	studieadviseur	
van	de	betrokken	specialisatie.
3.4. Het combineren van meerdere specialisaties
Bij	de	ontwikkeling	van	het	bachelorprogramma	is	de	keuze	gemaakt	dat	studenten,	na	
twee	jaar	een	brede	studie	te	hebben	gevolgd,	in	het	derde	jaar	hun	specialisatie	kiezen.	
Daarbij	heeft	men	een	ruime	keuze	tussen	zeven	richtingen	waarbinnen	nog	vaak	keuze-
moge	lijkheden	bestaan.		
Als	men	meerdere	richtingen	wil	combineren	(bijvoorbeeld	Sociale	Psychologie	en	Ar-
beids-	en	Organisatiepsychologie)	kan	men	de	ene	specialisatie	als	hoofdrichting	kiezen	
en	van	de	andere	richting	een	of	enkele	vakken	volgen	als	keuzevak.	
Voor	studenten	die	twee	specialisaties	willen	kiezen	geldt	het	volgende:	het	is	niet	mo-
gelijk	een	tweede	bachelor	te	halen	in	een	tweede	richting	omdat	men	wettelijk	slechts	
eenmaal	het	bachelordiploma	Psychologie	kan	behalen.	Wel	is	het	mogelijk	om	op	het	
diplomasupplement	de	vermelding	te	verkrijgen	van	twee	specialisaties.	Over	het	alge-
meen	 zal	men	 binnen	 de	 tweede	 richting	 enkele	 vrijstellingen	 krijgen	 (het	 derdejaars	
methoden-statistiek	onderdeel	en	het	bachelorproject).	Desondanks	kost	het	voldoen	aan	
de	eisen	van	een	tweede	specialisatie	veel	tijd	en	is	het	verstandig	hier	vooraf	grondig	over	
na	te	denken	en	e.e.a.	te	bespreken	met	een	studieadviseur.	Als	de	motivatie		bijvoorbeeld	
vooral	ligt	in	het	vergroten	van	de	kansen	op	de	arbeidsmarkt	zijn	veelal	andere	keuzes	
effectiever.

4. Aantekeningen en kwalificaties
Men	kan,	overigens	alleen	indien	na	de	bachelor	ook	de	aansluitende	master	wordt	ge-
volgd,	verschillende	aantekeningen	behalen.	
De	betekenis	daarvan	is	dat	de	beroepsgroep	(al	dan	niet	in	samenwerking	met	de	be-
roepsvereniging	 NIP,	 het	 Nederlands	 Instituut	 voor	 Psychologen)	 heeft	 bepaald	 aan	
welke	eisen	men	moet	hebben	voldaan	om	in	de	praktijk	aan	de	slag	te	kunnen	als	trainer,	
sportpsycholoog	of	diagnosticus.	In	het	geval	van	de	voorop	leidingseisen	voor	de	post-
masteropleiding	 tot	 gezondheidszorgpsycholoog	gaat	het	om	een	 landelijke	 commissie	
die	centraal	heeft	vastgesteld	aan	welke	eisen	men	moet	voldoen	om	te	mogen	solliciteren	
naar	een	postmaster	opleidingsplaats.	Het	gaat	om	de	volgende	aantekeningen:
1.	 Aantekening	Sportpsychologie
2.	 Basisaantekening	Psychodiagnostiek
3.	 Aantekening	Vereisten	Postacademische	Opleiding	Gezondheids	zorg	psycho	loog
4.	Vereisten	voor	de	postacademische	opleiding	tot	Psychotherapeut
5.	 Schoolpsychologie
4.1. Aantekening Sportpsychologie
Wie	de	Basisaantekening	Sportpsychologie	(BASP)	wil	halen	dient	een	speciaal	studie-
programma	op	 te	 stellen	 van	 tenminste	 30	 ec.	Op	de	website	 van	de	Vereniging	 voor	
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Sportpsychologie	 in	Nederland	 (www.vspn.nl)	 zijn	de	precieze	 voorwaarden	 te	 vinden	
waaraan	je	moet	voldoen	om	de	Basisaantekening	Sportpsychologie	(BASP)	te	behalen.
Een	voorwaarde	is	dat	dit	studieprogramma	wordt	goedgekeurd	door	een	vertegenwoor-
diger	van	de	VSPN.	Drs.	G.M.	Weltevreden	is	VSPN-vertegenwoordiger	binnen	de	UvA	
en	coördinator	van	het	onderwijs	op	het	gebied	van	Sportpsychologie.	Wie	zich	binnen	
of	buiten	de	UvA	in	de	sportpsychologie	wil	verdiepen	of	wie	meer	wil	weten	over	de	be-
roepsmogelijkheden	als	sportpsycholoog	kan	contact	opnemen	met:	Gerald	Weltevreden,	
telefoon	020-5256834,	e-mail:	G.M.Weltevreden@uva.nl.
In	 2010	 is	 de	 selectieve	mastertrack	 Sport-	 en	 prestatiepsychologie	 gestart	 (voor	meer	
informatie	over	deze	track,	zie	hoofdstuk	7).	Wanneer	studenten	enkele	keuzes	binnen	
deze	mastertrack	richten	op	sport	dan	behalen	zij	na	het	afronden	ervan	de	basisaanteke-
ning	Sportpsychologie.	Het	blijft	echter	ook	mogelijk	om	buiten	deze	mastertrack	om	de	
basisaantekening	te	behalen.
4.2. Basisaantekening Psychodiagnostiek - NIP
Het	Nederlands	 Instituut	 van	Psychologen	 (NIP)	heeft	 in	overleg	met	de	opleidingen	
Psychologie	 een	 eisenpakket	 vastgesteld	 voor	 de	 Basisaantekening	 Psychodiagnostiek	
(BAPD),	die	vereist	is	als	men	diagnostich	werk	wil	verrichten.	
De eisen zoals vastgesteld door het NIP
Voor	de	Basisaantekening	Psychodiagnostiek	worden	6	eisen	gesteld	met	daarbij	het	aan-
tal	punten	dat	gemiddeld	vereist	wordt,	te	weten:
A Theorie (12)
1.	 Basiscursus	Psychodiagnostiek	 (6	ec)
2.	 Psychometrie	en	Besliskunde	 (6	ec)
B Vaardigheden (18)	
3.	 Kennis	en	Vaardigheid	met	diagnostische
	 instrumenten	en	werkwijzen	 (6	ec)
4.	Praktijkvaardigheid	met	betrekking	tot	tests,
	 gespreksvoering,	observatie	en	beslissen	 (9	ec)
5.	 Communicatievaardigheden	 (3	ec)
C Praktijkervaring (6)	
6.	Casussen,	bijvoorbeeld	in	het	kader	
	 van	een	diagnostiekstage	 (6	ec)

Deze	eisen	zijn	vertaald	in	het	onderwijsprogramma,	wat	betekent	dat	alle	studenten	die	
een	klinisch	georiënteerde	bachelor	en	master	volgen	in principe	aan	deze	eisen	kunnen	
voldoen	mits ook een stage wordt afgerond waarin men diagnostiek verricht en minstens 3 
casussen afrondt.	De	vertaling	in	het	programma	ziet	er	als	volgt	uit:

Voor	allen:
1.	 Propedeuse	Psychologie	(o.a.	vanwege	OMS	en	Testtheorie	&	Praktijk)
2.	 Alle	verplichte	onderdelen	tweede	studiejaar)
	 (o.a.	 vanwege	 het	Gesprekspracticum,	WSR	 (per	 2014-2015:	WSR-T)	 en	TOP	 (per	

2014-2015:	Psychodiagnostiek));	
Per	specialisatie:
1.	 	Psychodiagnostiek	1	(bachelor)	en	2	(master)
2.	 	Stage	(diagnostiek)
3.	 	Drie	casussen	onder	supervisie
Men	moet	de	volledige	specialisatie	volgen,	dus	zowel	het	bachelordiploma	behalen	als	
de	master	voltooien.	Bij	de	uitreiking	van	het	masterdiploma	ontvangt	men	dan	de	Basis-
aantekening	Psychodiagnostiek.	Specialisaties	die	in	principe	standaard	een	Basisaante-
kening	Psychodiagnostiek	hebben	opgenomen	in	het	programma	zijn:	
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•	 Klinische	Ontwikkelingspsychologie	
•	 Klinische	Neuro	psychologie
•	 Klinische	Psychologie
De	 regeling	wordt	weergegeven	 in	de	beschrijving	van	de	betreffende	 specialisatie	 (zie	
hoofdstuk	5	en	8).	Men	kan	de	basisaantekening	ook	behalen	in	de	Arbeids-	en	Organisa-
tiepsychologie	(voor	meer	informatie:	zie	de	beschrijving	van	de	specialisatie	Arbeids-	en	
Organisatiepsychologie	in	hoofdstuk	5).	Het	NIP	heeft	de	pakketten	in	2006	opnieuw	
getoetst	en	geaccrediteerd.	
Casussen Psychodiagnostiek
Om	aan	de	 eisen	 te	 kunnen	 voldoen,	 dient	men	o.a.	 drie	 casussen	psychodiagnostiek	
te	 laten	 beoordelen	 door	 één	 van	 de	 verant	woor	delijke	 docenten.	De	 casussen	 dienen	
voldoende	divers	te	zijn,	zowel	qua	patiënt,	vraagstelling	als	testselectie.	Dr.	J.H.	Kamp-
huis	 en	 drs.	 S.	Raabe,	Klinische	 Psychologie,	 beoordelen	 in	 de	 regel	 de	 casussen	 van	
studenten	Klinische	 Psychologie.	De	 individuele	 stagebegeleiders	 van	Ontwikkelings-
psychologie	beoordelen	de	casussen	van	studenten	Klinische	Ontwikke	lings	psychologie.	
De	stagecoÖrdinator	van	Klinische	Neuropsychologie	beoordeelt	in	de	regel	de	casussen	
van	de	studenten	Klinische	Neuropsychologie.	Dr.	E.	van	Hooft	beoordeelt	de	casussen	
van	studenten	Arbeids-	en	Organisatiepsychologie.	De	casuseisen	en	richtlijnen	staan	in	
de	verschillende	brochures	over	de	afstudeeropdracht.	Er	is	voor	studenten	een	speciale	
BAPD-	brochure	beschikbaar	met	daarin	een	checklist	voor	de	casusbeschrijvingen.	Zie	
verder	bijvoorbeeld	de	brochure	afstudeeropdracht	van	Klinische	Psychologie,	verkrijg-
baar	bij	het	betreffende	secretariaat.	Zie	ook	de	website	van	het	NIP:	www.psynip.nl.
4.3. Aantekening Vereisten Postmaster Opleiding GZ-psycholoog 
Conform	de	wet	Beroepen	in	de	Individuele	Gezondheidszorg	(BIG)	zijn	veel	functies	
in	 de	 ‘officiële’	 hulpverleningsinstellingen	 (RIAGG’s,	 algemene	 en	 psychiatrische	 zie-
kenhuizen)	 slechts	 toegankelijk	 voor	 afgestudeerden	die	na	hun	master	de	beroepsop-
leiding	tot	Gezod	heids	zorgpsycholoog	(verder	aangeduid	met	‘GZ-psycholoog’)	hebben	
gevolgd.	Dit	is	een	tweejarige	postacademische	opleiding	(of	vierjarige	part-time	oplei-
ding),	waarin	men	vier	dagen	per	week	in	een	praktijkinstelling	relevante	werkervaring	
opdoet	(aangesteld	en	betaald	als	 ‘juniorpsycholoog’)	en	één	dag	per	week	binnen	een	
opleidingsinstituut	 curso	risch	 onderwijs	 volgt.	 In	 Nederland	 zijn	 zes	 van	 deze	 oplei-
dingsinstituten,	 verdeeld	 over	 het	 hele	 land	 en	 allemaal	 gekoppeld	 aan	 universiteiten.	
De	Universiteit	van	Amsterdam	participeert	samen	met	de	VU	in	de	Amsterdamse	post-
academische	opleiding	(zie	www.rino.nl)	die	is	ondergebracht	bij	de	RINO	(Regionaal	
Instituut	voor	Nascholing	en	Opleiding).	Daar	worden	jaarlijks	15	opleidingen	(groepen)	
Gezondheidszorgpsychologie	verzorgd,	waarvan	sommige	met	een	differentiatie	(bijvoor-
beeld	Kinderen	en	jeugdigen,	Ouderen	of	Kortdurende	Zorg).	De	RINO	organiseert	ook			
opleidingen	tot	Psychotherapeut	en	tot	Klinisch	Psycholoog	(vervolgopleiding	na	de	GZ-
opleiding).	Ook	worden	er	opleidingen	Seksuologie	verzorgd.	De	opleidingskosten	voor	
een	GZ-opleiding	bedragen	circa	€	8500	per	jaar.	Het	aantal	opleidings	plaatsen	voor	de	
opleiding	tot	GZ-psycholoog	bedraagt	voor	heel	Nederland	momenteel	ongeveer	900	per	
jaar,	hetgeen	minder	is	dan	het	totale	aantal	mensen	dat	jaarlijks	afstudeert	in	een	rich-
ting	die	op	de	GZ-opleiding	voorbereidt.	Men	kan	zich	aanmelden	voor	de	postacademi-
sche	GZ-opleiding	als	men	aan	de	gestelde	vooropleidingseisen	voldoet.	Daarna	vindt	de	
selectie	plaats.	Men	kan	zich	twee	maal	per	jaar	aanmelden,	vóór	1	juli	en	vóór	1	maart.	
Aanmelding	is	uitsluitend	mogelijk	ná	het	behalen	van	het	masterdiploma.
Vooropleidingseisen	om	te	mogen	solliciteren	naar	een	postmaster	opleidings	plaats	Ge-
zondheidszorgpsychologie:
•	 Klinische	psychologie/orthopedagogiek	 6	ec
•	 Persoonlijkheidsleer	 6	ec
•	 Ontwikkelingspsychologie	 6	ec
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•	 Psychopathologie	 9	ec
•	 Neuropsychologie	 6	ec
•	 Diagnostische	modellen	en	-strategieën	 11	ec
•	 Behandelingsmodellen	en	–strategieën	 11	ec
•	 Juridische	aspecten	van	de	hulpverlening	 1	ec
•	 Organisatie	v.	d.	gezondh.zorg,	gehandicaptenzorg	en	Jeugdhulpverlening	 1	ec
•	 Gespreksvoering,	observatie	en	rapportage	 11	ec
•	 Uitvoeren	van	wetenschappelijk	onderzoek	 23	ec
•	 Stage	van	tenminste	520	uur,	bestaande	uit	diagnostiek,		 20	ec
	 indicatiestelling	en	behandeling	(inclusief	3	diagnostische	casussen)
Men	moet	in	totaal	minstens	110	ec	besteden	aan	vakken	die	staan	voor	deze	eisen.	Daar-
naast	moet	 aan	 alle	 inhoudelijke	 eisen	 zijn	 voldaan.	De	 puntenaantallen	 zijn	 behalve	
bij	de	stage	niet	doorslaggevend,	de	onderwerpen	wel,	evenals	het	totaal	aantal	punten.	
Daarnaast	moet	men	ofwel	een	Basisaantekening	Psychodiagnostiek	hebben	behaald	of	
minstens	drie	casussen	onder	supervisie	hebben	afgerond.	
Deze	eisen	zijn	als	volgt	vertaald	in	het	programma	van	de	opleiding	Psychologie:
Voor	allen:
1.	 Propedeuse	Psychologie	
	 (o.a.	vanwege	Klinische	Psychologie	en	Ontwikkelingspsy	chologie)
2.	 Verplichte	onderdelen	tweede	studiejaar	(o.a.	vanwege	het	Gesprekspracticum,	WSR-T	

en	TOP/Psychodiagnostiek;	)
3.	 Specialisatiefase
	 •	 Psychodiagnostiek	1	(bachelor)	en	2	(master)
	 •	 Psychologische	Interventies	1	(bachelor)	en	2	(master)
	 •	 Juridische	en	ethische	aspecten	van	de	(jeugd-)gezondheidszorg	en	organisatie	van	
	 	 de	gezondheidszorg	(opgenomen	in	collectieve	stagebijeenkomsten	bij	de	klinische
	 	 richtingen)
	 •	 Klinische	gespreksvoering
	 •	 Specialistische	cursussen	(onderwijs	op	het	gebied	van	stoornissen,	diagnostiek,
	 	 psychopathologie,	revalidatie	en/of	interventies;	zie	invulling	per	klinische
	 	 specialisatie;	zowel	bachelor	als	master)
	 •	 Stage	van	minstens	520	uur	waarin	diagnostiek,	indicatiestelling	en	behandeling
	 	 centraal	staan	(master)
	 •	Drie	casussen	onder	supervisie	(master)
	 •	Masterthese	(verslag	van	zelfstandig	verricht	empirisch	onderzoek;	master)

Men	moet	de	volledige	specialisatie	volgen,	dus	zowel	het	bachelordiploma	behalen	als	de	
master	voltooien.	Bij	de	uitreiking	van	het	masterdiploma	ontvangt	men	een	verklaring	
dat	aan	de	vooropleidingseisen	van	een	GZ-opleiding	is	voldaan.
Het	programma	van	de	master	Gezondheidszorgpsychologie	(waarbinnen	alle	klinisch	
georiënteerde	specialisaties	vallen)	biedt	in principe	het	pakket	vooropleidingseisen	GZ-
opleiding.	De	betreffende	specialisaties	(te	weten:	Klinische	Ontwikkelingspsychologie,	
Klinische	Neuro	psychologie	en	Klinische	Psychologie	en	de	track	Klinische	Forensische	
Psychologie)	beschrijven	de	vereisten	voor	dit	pakket	in	de	paragrafen	van	de	desbetref-
fende	specialisatie/track.	Als	men	aan	de	eisen	voldoet	krijgt	men	een	GZ-verklaring	bij	
het	afstuderen	in	de	master.	Deze	GZ-verklaring	kan	bij	het	SPON	worden	omgezet	in	
een	officiele	LOGO	verklaring.	
De	controle	op	de	eisen	en	de	centrale	 inschrijving	voor	postmasteropleidingen	wordt	
in	Nederland	 uitgevoerd	 door	 het	 Landelijk	Overleg	 van	GGZ-opleidingsinstellingen	
(LOGO)	dat	ondergebracht	is	bij	de	SPON	te	Nijmegen	(zie	www.spon-opleidingen.nl).		
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4.4. Postmaster opleiding Psychotherapeut
In	2005	is	het	register	voor	Psychotherapeuten	heropend	door	het	ministerie.	Dit	impli-
ceert	dat	afgestudeerden	ook	kunnen	solliciteren	naar	een	plaats	in	een	postacademische		
opleiding	tot	Psychotherapeut	(bij	de	Amsterdamse	RINO	heet	dat	de	B-variant).	Men	
moet	wel	werkzaam	zijn	in	de	hulpverlening.	De	opleiding	betreft	een	part-time	oplei-
ding	van	vier	jaar	die	leidt	tot	opname	in	het	BIG-register.	De	kosten	voor	het	cursorisch	
gedeelte	van	de	opleiding	bedragen	€20.000.	Voor	meer	informatie:	zie	www.rino.nl.
4.5. Schoolpsychologie
De	programmagroep	Ontwikkelingspsychologie	biedt	de	mogelijkheid	voor	 studenten	
om	een	studieroute	te	volgen	te	volgen	op	het	gebied	van	de	Schoolpsychologie.	De	stu-
dieroute	is	breed	en	allround,	met	specifieke	kennis	van	hulpverlening	aan	leerlingen	en	
studenten.	De	studieroute	biedt	een	goede	basis	voor	postacademisch	onderwijs	zoals	GZ	
en	K&J	psycholoog-NIP.	Ze	biedt	met	name	een	goede	start	voor	de	postacademische	
opleiding	Schoolpsycholoog	(NIP-registratie	en	NVO-accreditatie	in	voorbereiding),	die	
in	een	tekort	voorziet	aan	postacademische	experts	op	het	terrein	van	de	schoolzorg.
Per	1	januari	2009	is	de	eerste	postacademische	opleiding	Schoolpsycholoog	in	Nederland	
van	start	gegaan,	aan	de	RINO-NH.	(zie	ook	www.rino.nl).
De	schoolpsycholoog	is	werkzaam	in	het	primair	en	speciaal	onderwijs,	voortgezet	on-
derwijs	en	in	MBO,	HBO	en	WO.	Tot	de	doelgroepen	behoren	leerlingen,	ouders,	leer-
krachten,	management	 en	 bovenschoolse	 organisaties	 en	 netwerken.	De	 kern	 van	 het	
beroepsprofiel	van	de	postacademische	schoolpsycholoog	is	dat	deze	in	staat	is	oplossin-
gen	te	bieden	voor	zorgproblemen	in	het	onderwijs.	Dat	betekent	dat	de	postacademische	
schoolpsycholoog	over	kennis	en	vaardigheden	moet	beschikken	op	het	gebied	van	zowel	
schoolzorg	als	geestelijke	gezondheidszorg.

5. Ingangseisen
Starten	met	een	specialisatie	is	mogelijk	voor	studenten	die	het	tweede	jaar	in	zijn	geheel	
hebben	behaald,	of	tenminste	de	verplichte	basisvakken.	Elke	specialisatie	kent	een	ver-
plicht	basisprogramma	in	het	eerste	semester.	Studenten	die	nog	de	tweedejaarskeuzevak-
ken	moeten	inhalen	kunnen	dat	het	beste	plannen	in	overleg	met	de	studieadviseur	van	
de	gekozen	specialisatie.	Men	kan	dan	bijvoorbeeld	een	specialistische	derdejaarsvak	en/
of	de	bachelorthese	verplaatsen	naar	het	volgende	jaar.

6. Het bachelorproject
Het	derde	studiejaar	wordt	afgesloten	met	een	groepsgewijs	empirisch	onderzoek	waar-
over	een	individueel	verslag	wordt	geschreven:	het	bachelorproject	van	15	ec.	
Elke	specialisatie	beschrijft	de	organisatie	van	het	bachelorproject	in	een	vakomschrijving	
later	in	deze	gids.	Daarnaast	is	meer	informatie	beschikbaar	op	de	bijbehorende	Black-
boardsite.	

7. Studeren in het buitenland/Internationalisering
Tijdens	de	studie	Psychologie	zijn	er	veel	mogelijkheden	om	een	periode	in	het	buiten-
land	 te	 studeren.	Veel	 studenten	 zullen	 in	de	masterfase	 voor	 een	buitenlands	 verblijf	
kiezen,	bijvoorbeeld	om	een	buitenlandse	 stage	 te	 lopen	of	onderzoek	 te	doen	bij	 een	
onderzoeker	aan	een	instelling	in	een	ander	land.	Soms	zijn	er	ook	mogelijkheden	om	in	
het	derde	bachelorjaar	een	buitenlands	verblijf	te	plannen,	bijvoorbeeld	voor	het	volgen	
van	vakken	in	het	buitenland.	Er	is	een	brochure	‘Psychologie	studeren	in	het	buitenland’	
verkrijg	baar	bij	de	Onderwijs	balie.	
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8. Colloquia
In	de	bachelor	dient	elke	student	te	voldoen	aan	de	colloquiumeis:	er	moeten	10	colloquia	
waaronder	tenminste	twee	masterthesebesprekingen	worden	bijgewoond.	Deze	lezingen	
hebben	tot	doel	de	kennis	van	studenten	te	verbreden	dan	wel	te	verdiepen;	studenten	
hebben	door	het	brede	scala	aan	onderwerpen	de	mogelijkheid	om	naar	eigen	inzicht	en	
interesse	een	keuze	te	maken.	Daarnaast	wordt	het	volgen	van	masterthesebesprekingen	
expliciet	aangemoedigd	om	studenten	voor	te	bereiden	op	het	eigen	afstudeeronderzoek	
in	de	master;	 in	deze	 lezingen	kan	men	zien	wat	andere	studenten	onderzocht	hebben	
(en	welke	problemen	ze	daarbij	tegen	zijn	gekomen).	Op	deze	manier	draagt	het	volgen	
van	masterthesebesprekingen	direct	bij	aan	de	kennis	over	de	masterfase	(bijdragend	aan	
een	bewuste	keus	om	al	dan	niet	de	master	te	gaan	doen)	en	het	t.z.t.	verhogen	van	de	
kwaliteit	van	het	eigen	afstudeeronderzoek.	De	overige	punten	kunnen	behalve	via	het	
bijwonen	van	masterthesebesprekingen	ook	worden	behaald	met	andersoortige	lezingen	
en	 congresbezoek	binnen	de	opleiding.	Het	gaat	daarbij	 om	alle	 lezingen	die	door	de	
opleiding	worden	georganiseerd	met	een	inhoudelijk	voor	de	psychologie	als	wetenschap-
sterrein	relevant	onderwerp	en	van	voldoende	wetenschappelijk	niveau.	Voor	al	deze	le-
zingen	geldt:	een	lezing	van	een	uur	levert	een	punt	op.
Een	overzicht	van	binnen	de	opleiding	te	volgen	lezingen	is	te	vinden	via	de	link	“Agenda”	
op	http://www.student.uva.nl/psy.	Elke	programmagroep	heeft	tevens	een	eigen	website	
die	bereikbaar	is	via	de	psychologiesite.	Bekijk	ook	de	VSPA-lezingenladder.	
Na	afloop	van	elke	lezing	krijgt	iedere	student	die	de	lezing	heeft	bijgewoond	een	punt	
van	de	verantwoordelijk	docent.	De	punten	worden	bijgeschreven	met	behulp	van	(de	
streepjescode	op)	de	collegekaart.	Het	is	dus	noodzakelijk	de	collegekaart	mee	te	nemen	
naar	elke	lezing.	De	hoeveelheid	behaalde	punten	kan	ingezien	worden	op	http://www.
student.uva.nl/psychologie/onderwijsbalie/colloquiumpunten.cfm.	 Als	 de	 vereiste	 pun-
ten	behaald	zijn,	kan	bij	de	Onderwijsbalie	het	onderdeel	worden	afgesloten.	(Voor	sep-
tember	2009	werden	de	punten	bijgehouden	met	 een	 “strippenkaart”.	Wie	nog	 in	het	
bezit	is	van	een	dergelijke	kaart	kan	de	daarop	behaalde	stempels	laten	omzetten	bij	de	
Onderwijsbalie.)
Studenten	die	buiten	de	opleiding	zinvolle	 lezingen	volgen	of	deelnemen	aan	congres-
sen	 kunnen	 die	 onder	 bepaalde	 voorwaarden	 laten	 meetellen	 voor	 de	 colloquiumeis.	
Men	dient	hiervoor	per	brief	 een	verzoek	 in	bij	de	 examencommissie	met	daarbij	 een	
bewijsstuk	van	het	feit	dat	de	lezing	is	bijgewoond.	Een	bewijsstuk	kan	bestaan	uit	een	
bewijs	 van	deelname,	 een	 entreekaart,	of	 iets	dergelijks.	Daarnaast	dient	 een	officiële,	
inhoudelijke	beschrijving	van	de	gevolgde	 lezing(-en)	bijgevoegd	te	worden.	Een	eigen	
beschrijving	 voldoet	niet;	 een	programma-overzicht	wel.	De	 examencommissie	beoor-
deelt	vervolgens	of	de	gevolgde	lezing	van	voldoende	wetenschappelijk	niveau	is	en	of	het	
onderwerp	inhoudelijk	relevant	is,	dat	wil	zeggen,	gerelateerd	aan	psychologie.	Zo	ja,	dan	
wordt	per	twee	uur	lezing	een	colloquiumpunt	toegekend,	met	een	maximum	van	twee	
punten	per	evenement.	Voor	een	congres	kunnen	dus	bijvoorbeeld	maximaal	twee	pun-
ten	worden	toegekend.	Bovendien	stelt	de	examencommissie	een	maximum	van	5	punten	
aan	het	aantal	dat	buiten	de	opleiding	behaald	mag	worden.	(NB:	lezingen	die	worden	
bijgewoond	tijdens	de	stage	vallen	onder	de	studiepunten	die	verkregen	worden	voor	de	
stage	en	geven	dus	geen	recht	op	colloquiumpunten.)	
De	colloquiumeis	is	onderdeel	van	de	bachelorthese;	in	de	administratie	wordt	het	onder-
deel	bachelorthese	pas	verwerkt	als	ook	voldaan	is	aan	de	colloquiumeis.	Als	de	colloquia	
pas	later	worden	afgerond	heeft	dat	dus	gevolgen	voor	de	datum	die	in	de	administratie	
geregistreerd	wordt,	wat	weer	gevolgen	kan	hebben	voor	de	diplomadatum.	
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9. Toelatingsvoorwaarden en aanmelding voor de specialisatie
Om	bij	een	specialisatie	of	onderdelen	daarvan	te	worden	toegelaten	moet	de	propedeuse	
zijn	behaald	en	de	verplichte	basisvakken	van	het	tweede	jaar	(WSR(T),	TOP	(per	2014	
heet	dit	onderdeel	Psychodiagnostiek),	POR,	GP,	OWv,	GrSl).	Bij	voorkeur	moeten	ook	
de	keuzevakken	van	het	tweede	jaar	zijn	afgerond.	Voor	uitzonderingen	neemt	men	con-
tact	op	met	 een	 studieadviseur	waarmee	men	de	planning	bespreekt.	Daarnaast	moet	
tijdig	worden	aangemeld	voor	de	specialisatie.
De	keuze	voor	een	specialisatie	wordt	gemaakt	in	juni	tijdens	of	na	de	voorlichtingsdagen	
voor	specialisaties.	Men	krijgt	een	webformulier	toegestuurd	dat	moet	worden	ingevuld.			
Voor	cursussen	met	een	beperkte	capaciteit	wordt	de	volgende	procedure	gevolgd:	
Studenten	 die	 aan	 alle	 toelatingsvoorwaarden	 voldoen	 hebben	 voorrang.	 Ver	vol	gens	
wordt	gekeken	welke	studenten	een	alternatief	aangeboden	kan	worden.	Bij	capaciteits-
problemen	gaan	studenten	die	het	tweede	jaar	volledig	af	hebben	voor.
Voor	de	start	van	een	semester	krijgen	studenten	bericht	over	plaatsing,	uitsluitend	via	
hun	UvA	mail-adres.	Voor	meer	informatie	over	SIS,	zie	http://student.uva.nl/sis.

Aanmeldperiode Semesterperiode
1e	semester 16	juni	2014	-		8	augustus	2014 		1	sept.	2014-	30	januari	2015
2e	semester 2	dec.	2014	-	9	januari	2015 		2	februari	2015	-		26	juni	2015

Let op: aanmelding voor een cursus betekent niet dat men ook geplaatst is. Pas na aanmelding 
krijgt men via de mail bericht of men geplaatst is.

10. Bachelordiploma & judicia
Het	bachelordiploma	wordt	eens	per	jaar	uitgereikt,	in	oktober.	Alle	studenten	die	voor	
1	september	aan	alle	eisen	van	het	bachelorexamen	hebben	voldaan	kunnen	een	diploma	
uitgereikt	krijgen	 in	oktober.	De	uitreiking	geschiedt	op	 feestelijke	wijze	voor	alle	ge-
slaagden	 tegelijk.	 Studenten	die	na	 1	 september	 een	diploma	behalen	kunnen	hun	di-
ploma	later	afhalen	aan	de	balie	of	deelnemen	aan	de	diploma	uitreiking	die	een	jaar	later	
is	gepland.	Men	kan	het	examen	aanvragen	via	de	Onderwijsbalie.	Zie	ook	http://student.
uva.nl/psy/az/item/diploma-aanvragen.html.
Voor	de	bepaling	van	het	judicium	in	de	bacheloropleiding	telt	ook	de	propedeuse	mee.	
De	judiciumregels	bij	het	bachelorexamen	zijn	als	volgt:
Met genoegen: 
•	 gewogen	cijfergemiddelde	>	7,5;	
•	 cijfer	bachelorthese	minimaal	7,5
•	 max.	2	onvoldoendes	behaald	of	herkansingen	afgelegd	waarvan	max.	1	onvoldoende	

behaald	of	herkansing	afgelegd	in	de	propedeuse	en	max.	1	onvoldoende	behaald	of	
herkansing	afgelegd	na	de	propedeuse

Cum Laude:
•	 gewogen	cijfergemiddelde	>	8;	
•	 cijfer	bachelorthese	minimaal	8
•	 max.	 1	 onvoldoende	 behaald	 of	 herkansing	 afgelegd	 in	 de	 propedeuse	 en	 geen	

onvoldoendes	behaald	of	herkansingen	afgelegd	na	de	propedeuse	

N.B. Keuzeonderdelen behaald buiten de opleiding Psychologie tellen niet mee bij de judicium-
bepaling, evenmin als het onderzoeksdeel van het Onderzoekspracticum. Bij meer dan 12 ec aan 
keuzevakken worden de keuzevakken meegewogen die het eerst gevolgd zijn. Indien meer dan 
10% van het studieprogramma (180 ec) door vrijstellingen is ingevuld of indien de bachelorthe-
se is vrijgesteld wordt geen judicium verleend. In geval van twijfel beslist de Examencommissie.
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10.1 Honoursdiploma
Eisen Honoursprogramma
Er	 bestaat	 de	 mogelijkheid	 een	 Honoursbachelordiploma	 te	 behalen.	 Dit	 betreft	 een	
programma	dat	voldoet	aan	de	volgende	centraal	door	de	Universiteit	van	Amsterdam	
vastgestelde	eisen:	
Indien	men	aan	alle	eisen	van	het	bachelorprogramma	voldoet	binnen	drie	jaar	na	aan-
vang	van	de	studie,	30	extra	punten	heeft	behaald	met	een	cijfergemiddelde	van	minstens	
een	7	en	een	Honoursthese	(3	ec	groter	dan	de	reguliere	these,	beoordeling	minimaal	een	
7)	heeft	geschreven,	dan	komt	men	in	aanmerking	voor	een	Honoursbachelordiploma.	
Van	de	 30	 extra	 studiepunten	dienen	 er	6	besteed	 te	worden	 aan	 een	 interdisciplinair	
(Honours-)vak	bij	het	Instituut	voor	Interdisciplinaire	Studies	of	de	Vrije	Universiteit.	
Vrijstellingen	tellen	niet	mee.	Deze	dienen	gecompenseerd	te	worden.
Varianten
Er	bestaat	een	volledig	uitgewerkte	variant	van	het	Honoursprogramma	Psychologie	die	
hierna	wordt	toegelicht.	Daarnaast	kan	men	een	vrije	variant	kiezen.	
De	uitgewerkte	variant	kent	een	programma	dat	zich	overwegend	binnen	de	opleiding	
Psychologie	afspeelt.	In	het	eerste	jaar	wordt	het	Honoursprogramma	Psychologie	Prope-
deuse	(9	ec)	gevolgd.	In	het	tweede	en	derde	jaar	volgt	men	twee	onderdelen	bij	Psycho-
logie	en	een	onderdeel	van	het	Instituut	voor	Interdisciplinaire	Studies	(6	ec).	Daarnaast	
wordt	in	het	derde	jaar	een	Honoursthese	geschreven.	
In	de	vrije	variant	mag	men	tot	op	zekere	hoogte	de	extra	vakken	vrij	invullen.	Dit	kun-
nen	zowel	extra	psychologie-onderdelen	als	extra	onderdelen	van	andere	opleidingen	zijn.	
De	 extra	 vakken	 die	 bij	 andere	 opleidingen	 gevolgd	 zijn,	 dienen	 voor	 de	 psychologie	
relevant	te	zijn.	Dit	ter	beoordeling	van	de	Examencommissie.	Voorbeelden	zijn	onderde-
len	van	vakgebieden	die	aan	de	psychologie	grenzen,	zoals	taalwetenschap,	criminologie,	
biologie,	artificiële	intelligentie,	pedagogiek	of	sociologie.	Elke	student	moet	ook	in	de	
vrije	variant	een	vak	van	minimaal	6	ec	volgen	bij	het	Instituut	voor	Interdisciplinaire	
opleidingen	(IIS)	en	in	het	derde	studiejaar	een	Honoursthese	schrijven.	In	de	vrije	vari-
ant	kan	men	ook	de	mathematisch	psychologische	route	kiezen.	Deze	start	in	het	tweede	
jaar	en	richt	zich	op	de	mathematische	en	logische	aspecten	van	onderzoek	naar	mentale	
processen	en	gedrag.	De	extra	vakken	worden	gevolgd	bij	wiskunde,	het	IIS	en	de	pro-
grammagroep	Methodenleer.	
Combinaties	 van	 bovenstaande	 routes	 zijn	 mogelijk.	 Het	 is	 raadzaam	 contact	 op	 te	
nemen	met	de	coördinator	van	het	Honoursprogramma	Psychologie,	drs.	Max	van	der	
Linden	(m.a.vanderlinden@uva.nl).	
Honoursthese
In	beide	varianten	(zie	bovenstaande)	van	het	Honoursprogramma	wordt	een	Honour-
sproject	geschreven	 in	het	derde	 jaar	met	 een	omvang	van	3	 ec	meer	dan	de	 reguliere	
bachelorproject;	dat	komt	neer	op	een	project	van	15	ec.	Het	Honoursproject	moet	met	
minimaal	een	7	worden	beoordeeld.	
Later instromen in het Honoursprogramma
Het	is	ook	mogelijk	om	–	als	de	propedeuse	 in	1	 jaar	 is	afgerond	met	minimaal	een	7	
gemiddeld	–	in	het	tweede	studiejaar	te	beginnen	aan	de	Honoursbachelor.	De	eisen	zijn	
hetzelfde	als	wanneer	in	het	eerste	jaar	is	begonnen.	Dit	betekent	dat	de	30	punten	extra	
in	twee	jaar	tijd	behaald	dienen	te	worden.	In	plaats	van	gemiddeld	10	punten	per	jaar	
extra	dienen	dan	dus	gemiddeld	15	punten	per	jaar	extra	behaald	te	worden.	Honourstu-
denten	die	aan	het	derde	jaar	willen	beginnen	dienen	in	principe	aan	het	eind	van	het	
tweede	jaar	in	totaal	minstens	135	punten	te	hebben	gehaald.	
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Aanvraag Honoursbachelor
De	 aanvraag	 voor	 een	Honoursaantekening	wordt	 gedaan	 tegelijk	met	 het	 aanvragen	
van	het	bachelorexamen.	De	Examencommissie	beoordeelt	eventuele	afwijkingen	van	de	
regels,	met	name	waar	het	de	duur	van	het	examen	betreft	(drie	jaar).	Voor	het	aanvragen	
van	een	Honoursbachelordiploma	via	de	vrije	variant	dient	een	aanvraag	 ingediend	 te	
worden	in	de	vorm	van	een	opstel	waarin	wordt	gereflecteerd	(in	700	-	1000	woorden)	op	
het	gevolgde	programma	en	de	vakkeuze	wordt	verantwoord.	Omdat	alle	vakken	bij	de	
uitgewerkte	variant	binnen	Psychologie	gevolgd	worden,	hoeft	er	geen	verantwoording	
van	de	gevolgde	vakken	ingediend	te	worden.
Zie	 http://student.uva.nl/psy/az/item/honoursprogramma-psychologie.html	 voor	 meer	
informatie.

11. Na het bachelordiploma
Doorgaans	zal	men	na	het	behalen	van	het	bachelordiploma	de	studie	voortzetten	in	een	
master	om	de	studie	Psychologie	af	te	ronden.	Zie	voor	meer	informatie	hoofdstuk	6	over	
de	mastermogelijkheden	in	deze	gids.	Een	aantal	studenten	zal	evenwel	verkiezen	de	stu-
die	af	te	sluiten	na	het	behalen	van	een	bachelordiploma.	Men	komt	dan	in	aanmerking	
voor	algemene	beroepen	voor	mensen	met	een	academische	opleiding.	
De	Universiteit	van	Amsterdam	werkt	samen	met	het	Loopbaan	Advies	Centrum	(LAC)	
dat	o.a.	trainingen	ver	zorgt	voor	pas	gediplomeerden	en	op	andere	manieren	onlangs	ge-
diplomeerde	studenten	behulpzaam	is	bij	het	vinden	van	een	baan.	Informatie	over	de	ac-
tiviteiten	van	het	LAC	is	verkrijgbaar	op	het	volgende	internetadres:	www.student.uva.nl.

12. Introductie van nieuwe specialisatiestudenten
Aan	het	begin	van	het	eerste	semester	organiseren	alle	specialisaties	een	introductie	voor	
nieuwe	bachelorstudenten.

13. Studentenfracties
Elke	specialisatie	heeft	een	studentenfractie	die	bestaat	uit	studenten	die	het	onderwijs	
evalueren	met	docenten	van	de	betreffende	specialisatievakken.	Daarnaast	organiseren	de	
fracties	 studiegerelateerde	activiteiten,	waaronder	 lezingen,	workshops	en	Masterdagen	
om	studenten	meer	inzicht	te	geven	in	de	toekomstperspectieven	van	een	afgestudeerd	
psycholoog.	Verder	onderhouden	de	 fracties	 contact	met	 andere	 studentenorganen	die	
zich	bezighouden	met	onderwijsgerelateerde	 zaken	en	nemen	de	 fracties	 zitting	 in	het	
Studenten	Overleg	Psychologie	(STOP).	Heb	je	vragen	of	ideeën	voor	activiteiten	of	an-
dere	op-	of	aanmerkingen	met	betrekking	tot	je	specialisatie?	Neem	dan	contact	op	met	
de	betreffende	fractie.	De	e-mailadressen	van	de	fracties	zijn:
•	 aostudentenfractie@gmail.com
•	 breinencognitiefractie@gmail.com
•	 klinischefractie@hotmail.com
•	 fractieontwikkelingspsy@gmail.com
•	 fractiesociale@gmail.com
Studenten	die	in	de	fractie	zitten	ervaren	dit	als	leerzaam	en	als	een	verrijking	van	hun	
studie.	Heb	je	interesse	om	een	keer	een	vergadering	van	een	studentenfractie	bij	te	wonen	
of	om	actief	lid	te	worden?	Mail	dan	naar	de	fractie	van	de	betreffende	specialisatie	voor	
meer	informatie.

14. De verschillende specialisaties in de bachelor
Hierna	volgt	een	hoofdstuk	over	de	verschillende	 specialisatiemogelijkheden	 in	de	ba-
chelorfase.	Per	specialisatie	komen	het	onderwijsprogramma	aan	de	orde,	de	inrichting	
van	het	derde	bachelorjaar	en	de	beroepsmogelijkheden	(zie	voor	een	overzicht	van	de	
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beroepsmogelijkheden	ook	hoofdstuk	1).	Daarnaast	komen	eventuele	bijzonderheden	van	
de	specialisatie	aan	de	orde,	bijvoorbeeld	de	mogelijkheden	om	aantekeningen	te	behalen.	
Vervolgens	wordt	vermeld	waar	men	terecht	kan	voor	meer	inlichtingen	over	de	speci-
alisatie	en	volgt	een	overzicht	van	contactgegevens.	Tot	slot	volgt	een	overzicht	van	de	
cursussen	behorende	bij	de	betreffende	specialisatie.


