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Uitgelicht
• De bacheloropleiding Psychologie biedt een 

internationaal georiënteerd programma, met 
sterke nadruk op integratie van onderzoeks- 
uitkomsten binnen het onderwijs. Het is mogelijk 
om een semester in het buitenland te studeren. 

• De opleiding biedt keuzevrijheid: in het derde  
jaar kun je kiezen voor een verbredende minor 
(buiten het psychologieprogramma), of kun je 
specialisaties binnen de psychologie verkennen.  

• In het eerste jaar participeer je als proefpersoon 
in diverse onderzoeken: je maakt kennis met 
onderzoek binnen de psychologie en ervaart hoe 
het is om deel te nemen aan een onderzoek.

Waarom is de ene persoon minder gevoelig om
overspannen te worden dan de ander? Wat is de 
oorzaak van pleinvrees? Verandert je persoon-
lijkheid doordat je ouder wordt? Wat gebeurt 
er in het menselijk brein als je drugs of alcohol 
gebruikt? Psychologen houden zich bezig met dit 
soort vragen over het gedrag van mensen, hun 
mogelijkheden en hun beperkingen. 

Iets voor jou? 
Je hebt belangstelling voor mensen en hun gedrag. Je vindt het 
interessant om je te verdiepen in theorieën over het menselijk 
gedrag. Je hebt een luisterend oor en je vindt het interessant 
om grote hoeveelheden Engelse teksten te bestuderen en je 
te verdiepen in onderzoeksmethoden en statistiek. Je bent in 
staat om goed te plannen en voldoende zelf te studeren naast 
ongeveer twaalf contacturen per week. Je zit lekker in je vel en  
je bent nieuwsgierig. 

Mogelijke beroepen 
Onder andere: klinisch psycholoog, sociaal onderzoeker, 
neuropsycholoog, selectie- en wervingspsycholoog. Sommige 
beroepen hebben als eis dat je een Gezondheidszorg-opleiding 
doet.

�   Aanmeldingsdeadline
15 januari       

 
   Duur 

3 jaar
 

   Locatie
Centrum Groningen

 
  Toelatingseisen

Je kunt met alle vwo-profielen 
Psychologie studeren.
Heb je geen vwo-diploma en wil je 
weten wat de toelatingsmogelijk-
heden voor deze studie zijn?  
Kijk dan op de website.

Psychologie heeft een numerus 
fixus. Na aanmelding doe je mee 
aan een selectieprocedure.

JAAR 1
• Overzicht van de 

Psychologie
• Biopsychologie
• Persoonlijkheid en  

individuele verschillen
• Ontwikkelingspsychologie
• Theoretische introductie in 

onderzoeksmethoden
• Statistiek

JAAR 2
• Gespreks- en diagnos-

tische vaardigheden
• Klinische psychologie
• Cognitieve psychologie
• Sociale omgeving en 

gedrag
• Arbeids-, organisatie en 

personeelspsychologie
• Wetenschapstheorie

JAAR 3
• Mass psychology
• Understanding 

psychopathology
• Conflict management
• School neuropsychology: 

mind, brain and education
• Forensische psychologie
• Clinical neuropsychology

Psychologie

Voorbeelden van vakken 



Meer informatie 
Meer informatie vind je op 
rug.nl/bachelors/psychology

Juli 2022. Aan deze leaflet kunnen geen rechten
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Interessante 
colleges met 
gevarieerde 
onderwerpen

Roanne van der Aa  

Studeren was even wennen, maar de opleiding Psychologie is 
wat ik ervan verwachtte: veel onderzoek en theorie. Er zijn weinig 
contacturen, dus je moet echt zelf studeren. Ik bezoek daarom 
bijna elk college en houd de stof bij. De meeste colleges vind ik 
erg interessant, met gevarieerde onderwerpen. Je volgt elk blok 
nieuwe vakken, waardoor je in een paar weken heel veel kennis 
opdoet. Inmiddels woon ik op kamers. Daarbij horen verplich-
tingen, zoals boodschappen of de was doen, maar ik ben erg  
blij met mijn vrijheid en zelfstandigheid.  

Mail een student 
Wil je meer weten over Psychologie of 
studeren in Groningen? En wil je je vragen 
stellen aan iemand die nu deze studie volgt? 
Dat kan! Ga naar rug.nl/maileenstudent, zoek 
de studie waarin je bent geïnteresseerd en 
krijg antwoord van een RUG-student.
rug.nl/maileenstudent

Vind ons online 


