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1. DE BACHELOROPLEIDING PSYCHOLOGIE ALGEMEEN 

1. Inleiding 
Deze studiegids vermeldt het programma voor studenten ingeschreven in de 
bacheloropleiding. Studenten die de bacheloropleiding volgen hebben géén toegang tot 
onderdelen van de masteropleiding. 
 
1.1 Doel van de studie 
De bacheloropleiding Psychologie heeft tot doel de student voor te bereiden op de 
beroepsuitoefening als psycholoog en voor te bereiden op de masteropleiding 
Psychologie. De opleiding beoogt de student een brede kennis en elementaire 
vaardigheden bij te brengen op het gebied van de verschillende psychologische 
disciplines en de student academisch te vormen. De student leert de verworven kennis en 
vaardigheden toe te passen in onderzoek en daarvan verantwoord verslag te doen. 
 
1.2 Opbouw van de studie 
De bacheloropleiding psychologie duurt drie jaar en bestaat uit een propedeutische fase 
van één jaar en een postpropedeutische fase van twee jaar. 
 
De vakken in het eerste jaar zijn voor iedereen verplicht. Het jaar begint met een overzicht 
van de psychologie en technieken van gegevensverzameling. Ook worden psychologische 
intuïties besproken. Er is tevens een practicum ICT vaardigheden en een kennismaking 
met onderzoek. In het vervolg van het jaar neemt de student kennis van vier 
subdisciplines binnen de psychologie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan methoden 
van gegevensverwerking in de statistiekvakken. De student maakt kennis met de 
werkvelden van de psychologie en krijgt elementaire oefening in gespreks- en 
groepsvaardigheden. Gedurende het hele propedeutische jaar is de student lid van een 
mentorgroep waarin in kleinschalig onderwijs onderwerpen die in de theoretische en 
methodische vakken aan de orde komen, worden uitgewerkt in de vorm van opdrachten. 
Het propedeutisch jaar wordt afgesloten met een zelfstandig werkstuk, de 
propedeuseproef. 
 
Het tweede jaar is eveneens geheel verplicht. De theoretische vakken behandelen 
hersenen en gedrag, wetenschapstheorie en de belangrijkste toepassingsgebieden van de 
psychologie. Het methodologisch onderwijs behandelt naast statistiek en testtheorie en 
-gebruik, wetenschapstheorie en ethiek. In het onderzoekspracticum wordt de theoretische 
en methodische kennis toegepast in het verrichten van een onderzoek met een beperkte 
vraagstelling en een gestructureerde aanpak. Dit onderzoek, dat in kleine groepen wordt 
verricht, mondt uit in een onderzoeksverslag. In het practicum gespreks- en diagnostische 
vaardigheden wordt voortgebouwd op het vaardighedenonderwijs in de propedeutische 
fase in samenhang met testtheorie en gebruik. De student maakt in het tweede jaar 
verdere kennis met de beroepsperspectieven van een psycholoog.  
 
In het derde jaar kiezen studenten een minor (zie 1.4). Daarnaast moeten vier 
differentiatievakken gekozen worden, waarvan minimaal twee uit dezelfde differentiatie. 
De vier differentiaties waaruit gekozen kan worden, sluiten aan op de programma’s van de 
masteropleiding: Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, Hersenen en Gedrag, 
Klinische en Ontwikkelingspsychologie of Sociale Psychologie en haar Toepassingen.  In 
de bachelorthese verrichten studenten in kleine groepen onderzoek, waarbij de gehele 
empirische cyclus wordt doorlopen en waarvan verslag wordt gedaan in een individueel 
theseverslag. 
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Schema 1 Opbouw van het studieprogramma 
 
EERSTE JAAR 
Theoretische cursussen  30 EC* 
Vaardigheidsonderwijs  5 
Methoden en gegevensverwerking  15 
Oriëntatie op de psychologie als wetenschap en praktijk  10 
 
TWEEDE JAAR 
Theoretische cursussen  30 EC 
Vaardigheidsonderwijs  5 
Methoden en gegevensverwerking  20 
Beroepsperspectieven   5 
 
DERDE JAAR** 
Minor   30 EC 
Differentiatiecursussen  20 
Bachelorthese   10 
 
 
*EC zijn studiepunten volgens het European Credit Transfer System; één EC staat voor 28 
uren studie. 
 
** Studenten die begonnen zijn met studeren in het studiejaar 2006-2007 of eerder volgen 
het oude studieprogramma waarin 25 EC aan differentiatievakken, 15 EC aan 
keuzevakken en een 5 EC AV-vak behaald moeten worden. Voor die studenten is de 
omvang van de bachelorthese 15 EC, en zijn beroepsperspectieven en de minor niet 
verplicht. De studieadviseurs van Psychologie kunnen behulpzaam zijn bij het maken van 
een goede studieplanning of het informeren over overgangsregelingen. 
 
1.3 Honoursprogramma 
Het Honoursprogramma is bedoeld voor enthousiaste studenten die meer kunnen en meer 
willen dan alleen het volgen van regulier onderwijs. Het accent ligt zowel op theoretische 
verdieping als op het opdoen van extra praktische onderzoekservaring. Het programma 
kent vier onderdelen, te weten een theoretisch verdiepingsseminar, een onderzoeks- 
verdiepingsseminar, themabijeenkomsten en een meeloopstage met één van de 
onderzoekers van Psychologie. Het programma speelt zich gedurende het gehele tweede 
jaar af en omvat een studielast van 15 EC bovenop de 60 EC van het reguliere 
tweedejaars programma. Studenten die in één jaar hun propedeuse halen en bij de 15-
20% besten horen, krijgen in augustus een uitnodiging te solliciteren voor deelname. 
Maximaal 20 studenten zullen worden geselecteerd. Kijk voor de precieze procedure op 
de Nestor community van de Bachelor Psychologie.  
 
1.4 Minoren 
Studenten die begonnen zijn met studeren vanaf het studiejaar 2007-2008 moeten in het 
eerste semester van hun derde studiejaar een minor van 30 EC volgen. Voor hen bestaat 
de bacheloropleiding dus uit een major van 150 EC en een minor van 30 EC. De minoren 
moeten en kunnen voor het eerst in het studiejaar 2009-2010 gevolgd worden.  
Er zijn verschillende mogelijkheden om de minor in te vullen. Zo bieden verschillende 
opleidingen binnen de RuG zogenaamde verbredende minoren aan. De bacheloropleiding 
Psychologie biedt ook zelf een minor aan, de zogenaamde verdiepende minor. Tenslotte 
is het ook mogelijk om zelf een minor samen te stellen uit vakken binnen of buiten de 
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eigen opleiding. Dit is de vrije minor. Voor deze laatste minor heb je altijd de toestemming 
van de Examencommissie nodig. Voor studenten die eerder dan 1 september 2007 zijn 
begonnen met de bacheloropleiding en die niet binnen 3 jaar hun diploma hebben behaald 
zal een overgangsregeling worden opgesteld. 
 
1.5 Andere wijzigingen in het programma per 2009-2010 
Als gevolg van de invoering van de minoren zal er nog een aantal wijzigingen in het 
studiejaar 2009-2010 worden doorgevoerd:  

• studenten dienen een viertal differentiatievakken (20 EC) in het 2e semester van het 
derde studiejaar te behalen, waarvan nog maar 2 differentiatievakken binnen 
dezelfde richting; 

• de bachelorthese wordt in omvang teruggebracht van 15 EC naar 10 EC. 
 
1.6 Rooster Studiejaar 2008-2009 
Het studiejaar bestaat uit twee semesters die elk zijn onderverdeeld in twee blokken. Elk 
blok omvat zeven collegeweken en twee tentamenweken. Blok 1b en 2b omvatten tevens 
drie weken hertentamen. De indeling van het studiejaar 2008-2009 is weergegeven in 
Schema 2. 
 
Schema 2 Semesterindeling    
 
Semester 1:  1 september 2008 – 6 februari 2009 
Blok 1a: Onderwijsperiode  1 september 2008 - 17 oktober 2008 
 Tentamenperiode 20 oktober 2008 – 31 oktober 2008 
Blok 1b: Onderwijsperiode 3 november 2008 - 19 december 2008 
 Tentamenperiode 5 januari 2009 – 16 januari  2009 
 Hertentamens 19 januari 2009 – 6 februari 2009 
 
Semester 2: 9 februari 2009- 3 juli 2009 
Blok 2a: Onderwijsperiode 9 februari 2009 – 27 maart 2009 
 Tentamenperiode 30 maart 2009 – 10 april 2009 
Blok 2b: Onderwijsperiode 14 april 2009 – 29 mei 2009 
 Tentamenperiode 1 juni 2009 – 12 juni 2009 
 Hertentamens 15 juni 2009 – 3 juli 2009 
 
De roosters voor de cursussen en practica zijn te vinden op de website van de faculteit 
GMW: www.rug.nl/psy/informatievoor/studenten. De programmering van studieonderdelen 
zoals vermeld in deze studiegids kan in de loop van het jaar gewijzigd worden. Wijzigingen 
worden in de Universiteitskrant en op de website vermeld. 
 
1.6.1 Feestdagen en kerstvakantie 2008/ 2009 
 

• Kerst  donderdag 25 en vrijdag 26 december 2008 
• Kerstvakantie maandag 22 december 2008 tot en met vrijdag 2 januari 2009 
• Nieuwjaarsdag donderdag 1 januari 2009 
• Goede Vrijdag vrijdag 10 april 2009 
• Pasen  zondag 12 en maandag 13 april 2009 
• Koninginnedag donderdag 30 april 2009 
• Bevrijdingsdag dinsdag 5 mei 2009 
• Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2009 
• Pinksteren zondag 31 mei en maandag 1 juni 2009 
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Op grond van het studentenstatuut wordt van elke student verwacht dat hij of zij tussen de 
eerste en de laatste geroosterde dag van het collegejaarjaar (1 september 2008 - 3 juli 
2009) beschikbaar is voor onderwijsactiviteiten. Afwezigheid bij verplichte onderdelen 
wordt alleen geaccepteerd als hiervoor een aantoonbare situatie van overmacht bestaat. 
Dit is bijvoorbeeld ziekte (medische verklaring vereist), of ernstige ziekte / overlijden van 
naaste familieleden. Een al dan niet reeds geplande vakantie hoort hier niet bij, evenals 
VIP-studiereizen, werk (tenzij men deeltijdstudent is), bestuursactiviteiten in een 
studentenvereniging en dergelijke. De examencommissie beoordeelt dergelijke situaties 
van overmacht en geeft uitzonderingen op de regels. Vuistregel is de CAO voor het 
personeel: als men voor een bepaalde situatie bijzonder verlof krijgt als personeelslid, 
accepteert de commissie dit in het algemeen als een grond voor overmacht. 
 
2. De Onderwijsonderdelen 
 
2.1 Vormen van de studieonderdelen 
Elk onderwijsonderdeel wordt één maal per jaar aangeboden. 
 
De onderwijsonderdelen worden aangeboden in een van de volgende vormen: 
 
Cursussen: 
Hoorcolleges en andere activiteiten met een vastgestelde aanvang en duur. De te 
bestuderen literatuur wordt te voren bekend gemaakt De omvang in EC is tevoren 
vastgesteld.  
 
Practica: 
Practische oefening, training of een andere vorm van oefening met een vastgestelde 
aanvang en duur. 100% deelname aan de activiteiten en opdrachten is verplicht. De 
omvang in EC is te voren vastgesteld. Voortgangstoetsen en opdrachten kunnen deel 
uitmaken van het practicum. Een practicum kan met een tentamen worden afgesloten. Het 
met voldoende resultaat deelnemen aan het practicum is in dat geval voorwaarde voor 
deelname aan het tentamen. 
 
Literatuurpakket: 
Een literatuurpakket is een te voren samengesteld geheel van literatuur dat zelfstandig 
bestudeerd moet worden. Discussiegroepen – eventueel via Nestor – kunnen onderdeel 
zijn van de studie. De omvang in EC is tevoren vastgesteld. 
 
Bachelorthese: 
Een beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijke werkstuk. Het is het 
product van een onderzoek dat men gedurende het derde studiejaar verricht en waarbij 
men actief betrokken is bij alle fasen van onderzoek. De aard en duur van de 
werkzaamheden worden tevoren in een overeenkomst tussen student en opleiding 
vastgelegd. De omvang in EC is tevoren vastgesteld. 
 
2.2 Intekenen voor studieonderdelen 
Intekening is voor de onderwijsonderdelen verplicht. Dit geldt voor alle studieonderdelen 
(colleges, practica, bachelorthese, etc.). Intekening voor de studieonderdelen kan 
plaatsvinden vanaf het blok voorafgaand aan het studieonderdeel tot aan twee weken voor 
het begin van het studieonderdeel.  Intekening voor studieonderdelen in het eerste blok is 
mogelijk vanaf 1 augustus.  Voor de intekening van studieonderdelen van het eerste jaar 
geldt een specifieke regeling.  Wie zich niet intekent kan worden uitgesloten van het 
onderwijs. 
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Intekening voor deelname aan onderwijsonderdelen kan alleen via ProgressWWW. Men 
heeft toegang tot ProgressWWW via het internet of via de computers die bij de 
onderwijsbalie staan opgesteld. 
 
3. De Tentamens 
 
3.1 Tentamenmogelijkheden 
De studieonderdelen kennen jaarlijks twee tentamenmogelijkheden. Alleen voor de 2 
propedeusevakken die verplicht zijn voor de toegang tot het tweede jaar zijn er 3 
tentamenmogelijkheden. Dit wordt bij de betreffende vakken vermeld. Voor het volgen van 
practica wordt jaarlijks tenminste één maal de gelegenheid gegeven. Plaats en datum van 
de tentamens wordt via de roosters bekend gemaakt. De duur van het tentamen is twee 
uur, tenzij anders aangegeven. 
 
3.2 Intekenen voor tentamens 
Intekening voor tentamens en hertentamens is verplicht. Dit geldt voor alle 
(her)tentamens. Intekening voor de tentamens kan plaatsvinden vanaf de 3e maandag van 
het blok waarin het studieonderdeel gegeven wordt tot een week voor het tentamen. Wie 
zich intekent voor een tentamen en deelneemt aan het tentamen, wordt bij het behalen 
van een onvoldoende automatisch ingetekend voor het eerstvolgende hertentamen. 
Wanneer er wel is ingetekend voor een tentamen, maar niet is deelgenomen, vervalt de 
intekening voor de herkansing. Er moet dan wél afzonderlijk ingetekend worden voor de 
tweede kans. Voor de twee derde-kanstentamens van de propedeuse moet ook apart 
worden ingetekend. 
 
Wie zich niet heeft ingetekend voor een tentamen kan zich tot één werkdag voor het 
tentamen bij de onderwijsbalie melden. Als er nog plaats is ontvangt men alsnog een 
schriftelijk bewijs van na-inschrijving dat bij aanvang van het tentamen aan de examinator 
overhandigd moet worden. Wie zich niet heeft ingetekend kan niet deelnemen aan een 
tentamen. Neemt men toch deel dan wordt van dat tentamen geen uitslag vastgesteld. 
 
Intekening voor deelname aan tentamens kan alleen via ProgressWWW. Men heeft 
toegang tot ProgressWWW via het internet of via de computers die bij de onderwijsbalie 
staan opgesteld. 
 
3.3 Tentamenuitslagen 
De uitslag van mondelinge tentamens wordt onmiddellijk na afloop van het tentamen 
vastgesteld en bekend gemaakt. De uitslagen van schriftelijke tentamens worden binnen 
10 werkdagen na afname van het tentamen vastgesteld en aan de onderwijsadministratie 
bekend gemaakt. De uitslag wordt op ProgressWWW geadministreerd. Studenten kunnen 
op ProgressWWW hun tentamenresultaten raadplegen. Zij kunnen tevens een schriftelijk 
bewijsstuk van hun studievoortgang opvragen bij de onderwijsbalie. Jaarlijks krijgen 
studenten in oktober via de email een overzicht toegestuurd met hun individueel behaalde 
studieresultaten van de voorgaande studiejaren. 
 
Het recht op inzage in schriftelijke tentamens en nabespreking is geregeld in Art. 5.8 van 
de OER. Men heeft na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk tentamen recht 
op inzage in zijn beoordeeld werk, en kennisnemen van de vragen en opdrachten, en de 
manier waarop de uitslag is vastgesteld. De examencommissie kan bepalen dat de inzage 
of kennisneming op een vaste plaats en op tenminste twee vaste tijdstippen zal 
plaatsvinden. 
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3.4 De volgorde van de tentamens 
Het onderwijs in de bacheloropleiding start in de propedeuse met inleidende kennis en 
basisvaardigheden, waarop in de postpropedeutische fase wordt voortgebouwd. De 
bachelorthese omvat een werkstuk waarin de kennis en vaardigheden in een 
geïntegreerde vorm worden toegepast. Omdat onderwijsonderdelen voortbouwen op 
voorafgaande onderdelen, kent de opleiding volgorderegelingen. Deze staan in Artikel 5.1 
van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) vermeld. De OER is als bijlage opgenomen 
in de studiegids.  
 
De hoofdregels zijn: 

a. Er mag pas aan tweedejaars vakken (= de postpropedeutische fase) deelgenomen 
worden als minstens 45 EC van de propedeuse, waaronder de vakken Overzicht 
van de Psychologie en Statistiek IA behaald zijn.  

b. Als na twee jaar gestudeerd te hebben de propedeuse nog niet behaald is dan 
geldt dat pas verder gegaan mag worden met tweedejaars vakken als de 
propedeuse is afgerond. Er kunnen dus het jaar daarna alleen de vakken uit de 
propedeuse gedaan worden die nog niet behaald zijn. Als gedurende dit jaar de 
propedeuse behaald wordt,  kunnen vanaf dat moment tweede- en derde-
jaarsvakken gevolgd worden.  

c. De tweedejaarsvakken Statistiek II en III kunnen pas gedaan worden als de 
eerstejaars vakken Statistiek IA en Statistiek IB behaald zijn. 

d. Er kan pas deelgenomen worden aan de bachelorthese als uit het tweedejaar de 
vakken Ba2-06, Ba2-07, Ba-08 en Ba2-09 zijn behaald. 

Vertraging in de aanvang van de bachelorthese leidt bijna onvermijdelijk tot 
studievertraging. Het is daarom van belang in de studieplanning prioriteit te geven aan de 
vakken die voorwaarde zijn voor de bachelorthese.   
 
De studieadviseurs kunnen studenten adviseren in het opstellen van een studieplan dat 
rekening houdt met de volgorderegelingen. Het wordt daarom sterk aangeraden bij 
(dreigend) vertraging in de studie contact op te nemen met de studieadviseurs. De 
studieadviseurs geven aan het eind van het eerste semester en aan het eind van het 
tweede semester van het eerste jaar een schriftelijk advies over de voortzetting van de 
studie. Studenten die aan het eind van het eerste resp. tweede studiejaar niet voldoen aan 
de minimale eisen voor voortzetting van de studie in het tweede resp. derde studiejaar 
zullen worden opgeroepen voor een gesprek waarin beëindiging van de studie expliciet 
onderwerp zal zijn.  
 
3.5 Bezwaar, beroep en collectief recht van beklag 
Studenten die het niet eens zijn met een beoordeling of een beslissing over de 
tentaminering of de toepassing van de Onderwijs en Examenregeling kunnen beroep of 
bezwaar aan tekenen bij de Examencommissie van de opleiding. Zij dienen hun beroep of 
bezwaar schriftelijk te richten aan het secretariaat van de Examencommissie, mw. J.M. 
Baan.  
 
De Examencommissie neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het beroep of bezwaar 
een beslissing en deelt die beslissing schriftelijk aan de student mee.  
 
Men heeft de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen een beslissing van een 
examinator of de Examencommissie. Dit beroep dient gericht te worden aan het College 
van Beroep voor de Examens (CBE). De procedure hiervoor staat vermeld in het 
Studentenstatuut. 
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Wanneer men van mening is dat de opleiding tekort schiet, kan men gebruik maken van 
het collectief recht van beklag. Het beklag dient door tenminste vijf studenten getekend te 
worden en dient te worden ingediend bij de Decaan van de Faculteit GMW. Het collectief 
recht van beklag is geregeld in het Faculteitsreglement. 
 
3.6 Het propedeutisch examen en het afsluitend bachelorexamen 
De uitslag van het propedeutisch examen wordt vastgesteld nadat aan alle voorwaarden is 
voldaan en tenminste 60 EC zijn behaald. Voor de uitreiking van het propedeusediploma 
moet men minimaal drie weken tevoren contact opnemen met de onderwijsbalie. Bij het 
aanvragen van het propedeusediploma moet men aan alle voorwaarden hebben voldaan.  
Het propedeusediploma wordt drie keer per jaar uitgereikt. De data worden gepubliceerd 
op Nestor.  
 
De uitslag van het afsluitend bachelorexamen wordt vastgesteld nadat aan alle 
voorwaarden is voldaan en tenminste 180 EC zijn behaald. Uiterlijk vier weken nadat de 
student aan de voorwaarden heeft voldaan en uiterlijk vier weken vóór de geplande 
uitreikingsdatum dient de student het examen te hebben aangevraagd bij de 
studieadviseur.  
 
Indien de bul te laat wordt aangevraagd kan de Examencommissie besluiten een andere 
datum dan die van het laatst behaalde studieresultaat te vermelden. In sommige gevallen 
kan dat betekenen dat de aanvrager zich opnieuw moet inschrijven als student. 
 
De uitreiking van het bachelordiploma vindt vier keer per jaar plaats. De datums worden 
gepubliceerd op Nestor, uitgebreide informatie over het aanvragen van examens is ook te 
vinden op Nestor. 
 
Nadat de uitslag van het examen is vastgesteld en het diploma is uitgereikt is men 
gerechtigd de titel Bachelor of Science (BSc) in Psychology te voeren. Men voert deze titel 
door het plaatsen van de afkorting achter de naam: A.B. Achternaam BSc. 
 
4. Bijzondere Regelingen  
 
4.1 Wiskunde 
Het statistiekonderwijs doet een sterk beroep op wiskundige kennis. Aan het begin van het 
eerste studiejaar krijgen alle studenten automatisch een niet-verplichte toets aangeboden. 
Studenten die een onvoldoende op deze toets behalen wordt sterk aangeraden een 
cursus elementaire wiskunde te volgen.  
 
4.2 Vrijstelling voor studieonderdelen 
Studenten die vrijstellingen wensen op grond van een vorige opleiding of studie kunnen 
een verzoek hiertoe bij de Examencommissie indienen door middel van een formulier dat 
bij de onderwijsbalie verkrijgbaar is of dat is te downloaden. De examencommissie beslist 
binnen vier weken over een vrijstellingsaanvraag. Ter informatie: vrijstelling op grond van 
relevante vakken in een afgeronde HBO-opleiding is voor enkele propedeutische vakken 
mogelijk. Vrijstelling van de postpropedeutische (keuze-)vakken is slechts mogelijk op 
grond van gehaalde vakken en/of werkervaring op postpropedeutisch academisch niveau. 
Voor de Bachelorthese wordt geen vrijstelling verleend. 
 
4.3 Vrijstelling voor het propedeutisch examen 
Studenten die een propedeutisch examen in een doctoraalopleiding Psychologie of in een 
universitaire bacholoropleiding Psychologie hebben gehaald wordt een vrijstelling verleend 
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voor het propedeutisch examen. Zij kunnen zich inschrijven in de postpropedeutische fase 
van de opleiding.  
Daarenboven kunnen zij vrijstellingen aanvragen voor postpropedeutische onderwijs-
onderdelen. Zie hiervoor paragraaf 4.2. 
 
4.4 Onderwijsassistentie 
Studenten die hun propedeutisch examen hebben behaald en vóór 2007-2008 zijn 
begonnen met hun studie kunnen een deel (max. 5 EC) van hun keuzepunten behalen 
door het assisteren in het onderwijs, bijvoorbeeld bij de practica en het statistiekonderwijs 
in het eerste of tweede jaar. Om als onderwijsassistent te worden aangenomen dient men 
te solliciteren bij de desbetreffende docent. 
 
4.5 Literatuurstudie 
Studenten die hun propedeutisch examen hebben behaald en vóór 2007-2008 zijn 
begonnen met hun studie kunnen in overleg met de desbetreffende docent een 
zelfstandige literatuurstudie uitvoeren over door de docent vastgestelde literatuur. De 
literatuurstudie wordt afgesloten met een mondeling tentamen, waarin de bestudeerde 
literatuur wordt getoetst. De literatuurstudie vormt onderdeel van het keuzedeel van de 
postpropedeutische fase. De minimumomvang van een literatuurstudie is 2 EC. 
 
4.6 Kosten van de opleiding 
De kosten voor studiemateriaal bedragen in de propedeuse ca. € 650,- voor verplichte 
boeken, dictaten, handleidingen, enzovoort. De kosten in de postpropedeutische fase 
bedragen ca. € 1000,- afhankelijk van de gekozen differentiatie. De kosten staan per 
cursus vermeld bij de beschrijving van de cursus.   
 
De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling beoogt beheersing van de 
studiekosten, zodat de component ‘studiekosten’ in het budget van de studiefinanciering 
niet te boven wordt gegaan. Men is dus niet meer geld aan studiemateriaal kwijt dan de 
Minister ter beschikking stelt. Voor 2008-2009 is het normbedrag € 650,-. Per 
opleidingsfase geldt een plafondbedrag van het normbedrag x de cursusduur. 
Soms is het onvermijdelijk dat de kosten hoger zijn dan het plafondbedrag. In dat geval 
kan de helft van het bedrag dat men meer kwijt is bij het faculteitsbestuur worden 
teruggevraagd d.m.v. het overleggen van aankoopbewijzen, of is een andere regeling 
getroffen. 
Bij het Studenten Service Centrum is een brochure over de studiekosten en het 
universitaire prijsbeleid verkrijgbaar. Daar kan men ook terecht voor verdere informatie. 
 
4.7 Deeltijdstudie 
De bacheloropleiding psychologie kan in deeltijd worden gevolgd. Hiervoor zijn echter zeer 
beperkt voorzieningen getroffen. De studieadviseurs kunnen hierover nadere informatie 
verschaffen (e-mail: studieadvies.psy@rug.nl). 
 
4.8 Studeren in het buitenland 
De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om een deel van de studie aan een 
buitenlandse universiteit te volgen. Deze mogelijkheid is bedoeld voor studenten uit het 
derde jaar; tenminste moet de propedeuse zijn afgerond. Meer informatie over de 
inhoudelijke mogelijkheden om naar het buitenland te gaan zijn te vinden op de bachelor 
communitysite Nestor en de website. De studieactiviteiten in het buitenland, mits 
succesvol afgerond, kunnen gehonoreerd worden als keuze-, differentiatie- of 
bachelorthesepunten. 
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Studieactiviteiten verricht aan een Europese universiteit waarmee een overeenkomst is 
afgesloten worden in principe gehonoreerd, maar het is noodzakelijk vooraf toestemming 
van de Examencommissie te verkrijgen. Om een studieperiode in het buitenland mogelijk 
te maken zijn er een aantal uitwisselingsprogramma’s, zoals Socrates/Erasmus. Ook zijn 
er verschillende fondsen, zoals Marco Polo en het GuF, om studie of stage in het 
buitenland te financieren. Het is handig om een afspraak met de studieadviseur te maken 
om te kijken of de studieplanning het toe laat om naar het buitenland te gaan (en welke 
periode het meest geschikt is). 
De facultaire coördinator buitenland: drs. G.E. Muda, tel 363 6559, (e-mail: 
g.e.muda@rug.nl) kan nadere informatie geven over de diverse uitwisselings-
mogelijkheden. Daarvoor kan langsgegaan worden bij de International Office GMW. Deze 
zit op de 1e verdieping van het Heymansgebouw. Er zijn inloopspreekuren op dinsdag, 
woensdag en donderdag van 12.00 tot 14.00. 
Voor nog meer specifieke vakinhoudelijke informatie of begeleiding kan contact 
opgenomen worden met de studentassistent internationalisering psychologie Marleen 
Haver (h.m.haver@student.rug.nl). 
 
5. Wijzigingen in het Studieprogramma 
-  De studieonderdelen PSBA1-15 en PSBA1-16 zijn samengevoegd tot één 

onderdeel PSBA1-14.  
-   Het onderdeel PSBA3-SPT5 is vervangen door PSBA3-SPT8.  
  
6. Overige Informatie 
 
6.1 De afdeling Psychologie 
De afdeling Psychologie is onderdeel van de Faculteit der Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen. De Faculteit wordt bestuurd door het Faculteitsbestuur, 
bestaande uit de decaan, de vice-decaan, de portefeuillehouder-middelen en een 
adviserend studentlid. De Faculteitsraad bestaat uit 18 leden, waarvan negen 
personeelsleden en negen studenten. De Faculteitsraad adviseert het Faculteitsbestuur. 
 
De afdeling Psychologie kent drie opleidingen: de bacheloropleiding, de masteropleiding 
en de doctoraalopleiding die nog tot 1 september 2010 en uitsluitend voor 
deeltijdstudenten zal blijven bestaan. Het onderzoek is georganiseerd binnen het 
Heymans Instituut. De afdeling kent een tweehoofdige directie. De opleidingsdirecteur is 
verantwoordelijk voor het programmeren van het onderwijs van de verschillende 
opleidingen en voor de uitvoering ervan. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor 
het opstellen van het onderzoeksprogramma. De eindverantwoordelijkheid ligt evenwel bij 
het Faculteitsbestuur. De opleidingsdirecteur wordt geadviseerd door de 
opleidingscommissie; de onderzoeksdirecteur wordt geadviseerd door de Heymans 
adviesraad.  
 
Decaan van de Faculteit GMW: Prof. dr. H.A.L. Kiers 
Secretariaat: mw. J. Timmer 
 
Opleidingsdirecteur Psychologie: Prof. dr. A. Johnson 
Secretariaat: mw. A.I. Emmen 
 
Onderzoeksdirecteur Psychologie: Prof. dr. J.M.F. ten Berge 
Secretariaat: mw. B.E.G. Limbeek 
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De dagelijkse coördinatie van de bacheloropleiding gebeurt door de bachelorcoördinator 
mw. dr. A.H. de Lange. 
 
6.2 Opleidingscommissie 
De Opleidingscommissie (OC) bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de opleiding en vier 
studentleden. De Opleidingscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over de 
Onderwijs- en Examenregeling, het onderwijsprogramma, de kwaliteitszorg en de 
onderwijsevaluaties. Studenten kunnen contact opnemen met de studentleden over 
bovengenoemde zaken, e-mail: ocpsychologie@rug.nl 
 
Voorzitter: mw. dr. M.E. Timmerman 
Secretariaat: vacature 
 
6.3 Examencommissie 
De Examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tentamens en examens 
en voor de gang van zaken bij tentaminering en examinering.  
 
Voorzitter: mw. dr. A.H. de Lange 
Secretaris: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Secretariaat: mw. J.M. Baan 
 
Correspondentie aan de Examencommissie moet altijd aan het secretariaat gericht 
worden. De Examencommissie kan niet ingaan op verzoeken per email. 
 
6.4 Studieadviseurs 
De studieadviseurs geven informatie en advies over studieplanning en begeleiding, 
regelingen voor inschrijving en meer persoonlijke zaken. De studieadviseurs zijn 
contactpersoon voor studenten die onderwijsonderdelen buiten de opleiding willen volgen.  
 
mw. drs. S. Weide 
e-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
kamer: Heymans 0015 
tel: 363 6308 
spreekuur: dinsdag en donderdag van 11-12 uur en op afspraak 
 
mw. drs. B.M.A. Munstra 
e-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
Kamer: Heymans 0009 
tel: 363 6453  
spreekuur: vrijdag van 11-12 uur en op afspraak 
 
dr. A.J. Rooijers 
e-mail: studieadvies.psy@rug.nl 
kamer: Heymans 0007 
tel: 363 6773 
spreekuur: maandag, woensdag 11-12 uur en op afspraak 
 
* Het spreekuur is bedoeld voor vragen die niet meer dan 5 á 10 minuten kosten. Voor 
zaken die meer tijd vergen wordt verzocht een afspraak te maken via de onderwijsbalie. 
 



 Algemene informatie 11 

6.5 Facultaire onderwijsbalie 
Bij de onderwijsbalie kan men terecht voor vragen over opzet en organisatie van de 
bacheloropleiding (roosters, intekening, tentamendata). Op verzoek wordt een 
gewaarmerkte uitdraai van de studieresultaten afgegeven.  
e-mail: owbalie.gmw@rug.nl 
tel: 363 6301 
geopend: dagelijks van 9-17 uur 
 
6.6 Adressen 
De opleiding is gevestigd in het Psychologisch Instituut Heymans verdeeld over het 
Heymansgebouw en het Muntinggebouw, Grote Kruisstraat 2/1, 9712 TS Groningen. 
De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8 tot 21.30 uur en op 
vrijdag van 8 tot 17.30 uur; tel: 363 6314. 
 
6.6.1 Bibliotheek 
De Bibliotheek Sociale Wetenschappen is gehuisvest op de eerste verdieping van het 
Heymansgebouw. Naast een grote collectie boeken en gedrukte tijdschriften, biedt de 
bibliotheek toegang tot veel elektronische tijdschriften en literatuurbestanden. In de 
bibliotheek kan men ook terecht om te studeren. Er zijn zo'n 130 studieplekken en 24 
studentcomputers. Voor het lenen van materialen is een geldige studentenkaart nodig. 
Studenten mogen ook gebruik maken van andere RUG bibliotheken. 
 
Het adres:  Grote Kruisstraat 2/1 
  1e verdieping 

9712 TS Groningen  
tel. 050 363 6555  
e-mail: bibliotheek.gmw@rug.nl 
internet: www.rug.nl/gmw/bibliotheek. 
 

De openingstijden van de Bibliotheek Sociale Wetenschappen zijn: maandag t/m 
donderdag van 9.00-21.30 uur en vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
 
6.6.2 PC-ruimten en servicedesk 
De PC-ruimten zijn verspreid over de verschillende gebouwen van de GMW locatie. 
Studenten psychologie kunnen van alle ruimten gebruik maken mits zij beschikken over 
een studentenaccount.  
Het studentenaccount kan gebruikt worden voor e-mail, de electronische leeromgeving 
(Nestor), toegang tot tijdschriftenbestanden en internet. In het onderwijs wordt veel 
gebruik gemaakt van Nestor. Een studentenaccount is voor bachelorstudenten daarom 
noodzakelijk om toegang te hebben tot alle onderwijsinformatie. Dit account wordt bij de 
start van de opleiding automatisch verstrekt en blijft bij verlenging van de inschrijving 
geldig. 
 
ICT Servicedesk GMW 
Heymans Gebouw (begane grond), kamer 50A 
tel: 363 3469 
e-mail: servicedesk.gmw@rug.nl  
 
6.6.3 Methodologiewinkel 
Voor methodologisch en statistisch advies kunnen studenten gebruik maken van de 
methodologiewinkel, gevestigd op de 1e verdieping van het Heymansgebouw. 
tel: 363 6190 
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e-mail: methodologiewinkel@rug.nl 
 
6.6.4 Klapperwinkel en repro 
In de klapperwinkel kunnen de voorgeschreven klappers en syllabi worden aangeschaft. 
De repro heeft uitgebreide kopieermogelijkheden. De openingstijden zijn dagelijks van 
8.15 tot 16.30 uur.(12.30 -13.15 gesloten) 
De klapperwinkel is gevestigd aan de Grote Rozenstraat 3. 
tel: 363 6228 
 
6.7 Studentenzaken 
 
6.7.1 Studentenverening Psychologie (VIP) 
De studentenvereniging Psychologie is zeer actief en heeft zo‘n 1600 leden. Zij stelt 
jaarlijks een studentenalmanak samen en organiseert de introductie voor 1e jaars 
studenten, de opvang van buitenlandse studenten, toneel, muziek, excursies en 
congressen. De VIP verzorgt de verkoop van studieboeken tegen een sterk gereduceerde 
prijs. 
Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 14 tot 15 uur bij de onderwijsbalie 
 
6.7.2 Studentenstatuut 
De rechten en plichten van studenten staan beschreven in het studentenstatuut. De 
vereenvoudigde versie is opgenomen als bijlage. 
 
6.7.3 Arbeidsomstandigheden 
ARBO-coördinator en hoofd BedrijfsHulpVerlening: D. Wybenga  
Tel: 363 6320 
De Rijksuniversiteit en daarmee de faculteit GMW is volgens de ARBO-wet verplicht zijn 
studenten, medewerkers en bezoekers een gezonde en veilige werk- en/of 
verblijfsomgeving te bieden. Daarnaast is volgens dezelfde wet ieder binnen de 
organisatie verplicht zorg te dragen voor eigen en andermans veiligheid. Met betrekking 
tot het gebruik van een gezonde werk-/studieplek is er een brochure voor 
beeldschermwerk opgesteld, “RSI folder voor studenten” o.a. te verkrijgen bij de CIT, 
servicedesk GMW, de onderwijsbalie GMW en als bijlage in deze studiegids. Daarnaast is 
er informatie over het juiste computer gebruik beschikbaar via de Universitaire Werkplek. 
(menu keuze: RuG Menu/Miscellanous /RSI/ “hier zijn meerdere informatie keuzes 
mogelijk”)  Studenten worden geacht kennis te nemen van deze aangeboden informatie. 
Om de goede gang van zaken en de veiligheid in en om de gebouwen te waarborgen zijn 
huisregels  en veiligheidsinstructies opgesteld. Studenten dienen kennis te nemen van 
deze regels en instructies en ze in veel voorkomende gevallen op te volgen. Daarnaast 
moet in het geval van een calamiteit de instructies gegeven door één van de leden van de 
bedrijfshulpverlening (BHV) opgevolgd worden. De huisregels en de veiligheidsinstructies 
zijn te vinden op de facultaire web site 
http://www.rug.nl/gmw/faculteit/reglementen/huisregels 
http://www.rug.nl/gmw/faculteit/reglementen/veiligheidsinstructies 
 
6.7.4 Het Nederlands Instituut van Psychologen  
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is dé Nederlandse beroepsvereniging van 
Psychologen. Met zo’n 16.000 leden behartigt zij al meer dan zestig jaar de 
maatschappelijke én beroepsbelangen van deze psychologen en zet zich in voor de 
kwaliteit van de psychologie, o.a. via het ontwikkelen van een beroepscode en 
kwaliteitsregistraties. Binnen het NIP is er ook een aparte afdeling voor studenten 
psychologie (SPS). Een landelijk bestuur en plaatselijke platforms op universitair niveau 
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behartigen de belangen van ruim 1400 student-leden binnen het NIP en brengen hen in 
contact met toekomstige werkvelden, door het organiseren van lezingen, excursies, 
voorlichting en congressen.  
Voor meer informatie over de SPS en het NIP ga je naar: www.spsnip.nl 
Of stuur een e-mail naar de voorzitter van het Landelijk Bestuur: 
voorzittersps@yahoo.com 
 





7. DOCENTEN 

 
TEL NAAM SPREEKUUR KAMERNR 
363 6549 Appelo, dr M.T. Woe. 16.00-17.00 Zie 1 
363 7613 Barelds, dr. D.P.H Ma. 11.00-12.00 0174 H 
363 6383 Baving, mw. drs. H. Vr 10.00-11.00 0409 M 
363 6479 Bockting, mw. dr. C.L.H. Di. 13.00-14.00 0320 H 
363 6430 Boer, mw. drs. M.J. de Do. 11.00-12.00 0408 M 
363 6378 Börger, dr. N.A. Ma. 11.00-12.00 0365 M 
363 6769 Bouma, mw. prof. dr. J.M. Di. 16.00-17.00 0360 H / 2 
363 7608 Bouman, prof. dr. T.K. Di. 10.00-11.00 0306 H 
363 6331 Breeuwsma, dr. G. Ma. 13.30-14.15 0386 H 
363 6772 Brookhuis, prof.dr. K.A. Vr. 11.00-12.00 0248 H 
361 4663 Brouwer, prof.dr. W. Di. 10.00-11.00 3 

363 7619 Buwalda, mw. Dr. F.M. Ma. 15.00-16.00 0323 H 
363 6354 Dehue, mw. prof. dr. G.C.G. Woe. 16.00-17.00 0156 H 
363 6338 Derksen, dr. M. Ma. 13.00-14.00 0163 H 
363 6364 Draaisma, prof.dr. D. Ma. 13.00-14.00 0162 H 
363 6324 Dijk, mw. dr. M.W.G. van Ma. 14.00-15:00 0384 H 
363 8729 Dijkstra, prof. dr. A. Woe. 09.00-10.00 0409 H 
363 6309 Geert, prof.dr. P.L.C. van Ma. 13.30-14.15 0378 H 
363 7604 Gerlsma, mw. dr. C. Ma. 13.30-14.30 0339 H 
363 6369 Geuze, prof. dr. R.H. Ma. 16.00-17.00 0362 H 
363 6395 Gordijn, mw. prof. dr. E.H. Di. 16.00-17.00 0414 H 
363 6411 Grob, mw. drs. J.D.M. Di. 14.00-15.00 0447 H 
363 6951 Groot, mw. drs. M. de Ma. 10.00-11.00 0410 M 
363 6229 Hansen, mw. dr. N. Vr. 11.00-12.00 0407 H 
363 6424 Heesink, mw. dr. J.A.M. Ma. 09.30-10.30 0486 H 
361 1805 Heutink, dr. J.H.C. Vr. 08.80-09.30 4 

363 6437 Hoekstra, prof. dr. H.A. Ma. 13.00-13.45 0485 H 
363 7024 Hoekstra, drs. R. Woe. 09.00-10.00 0103 M 
363 7609 Hout, mw.dr. W.J.P.J. van Di. 11.30-12.15 0304 H 
363 6345 Huisman, dr. J.M.E. Di. 16.00-17.00 0185 H 
363 6764 Huntjens, mw. dr. R.J.C. Di. 10.00-11.00 0331 H 
363 6384 Johnson, mw. prof.dr. A. Di. 14.00-15.00 0271 H 
363 6348 Jolij, dr. J. Vr. 10.00-11.00 0279 H 
361 7130 Jong, prof. dr. B. de (medische genetica) Volgens afspraak 5 

363 6403 Jong, prof. dr. P.J. de Vr. 16.30-17.30 0312 H 
363 6463 Jong, prof. dr. R. de Ma. 10.00-11.00 0263 H 
363 6162 Keijzer, dr. F.A. (filosofisch instituut) Volgens afspraak 6 

363 6461 Keizer, drs. K.E. Woe 12.00-13.00 0204A M 
363 6330 Kunnen, mw.dr. E.S. Ma. 13.30-14.15 0371 H 
363 6369 Krimpen-Stoop, dr. E.M.L.A. Ma. 15.15-16.15 0179 H 
363 6241 Lange, mw.dr. A.H. de Ma. 15.00-16.00 0484 H 
363 6376 Lorist, mw.dr. M.M. Di. 09.00-10.00 0257 H 
363 6407  Meere, dr. J.J. v.d. Ma. 13.30-14.15 0368 H 
363 6339 Meijer, prof. dr. R.R. Di. 12.00-13.00 0180 H 
363 6329 Meulen-van Dijk, mw.dr. M. van der Ma. 13.30-14.15 0373 H 
363 6472 Nieuwenstein, dr. M.W.   
363 6462 Mulder, prof. dr. ir. L.J.M. Di. 11.00-12.00 0270 H 
363 6450 Nauta, mw.dr. M.H. Woe. 13.00-14.00 0325 H 
363 7903 Otten, mw. prof. dr. S. Di. 16.30-17.30 0406 H 
363 6196 Postmes, prof. dr. T.  Di. 10.00-11.00 0412 H 
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363 6343 Raad, prof.dr. B. de Ma. 12.00-13.00 0168 H 
363 7904 Renkema, drs. L.J. Do. 11.00-12.00 0463 H 
363 6357 Rietzschel, dr. E.F. Woe. 09.15-10.00 0481 H 
363 6539 Rijcke, drs. S. de Woe. 10.30-11.30 0141 H 
363 6161 Romijn, dr. J.W. (filosofisch instituut) Volgens afspraak 7 

363 6778 Rothengatter, prof. dr. J.A. Do. 14.00-15.00 0210 M 
363 7482 Sanderman, prof.dr. R.  Volgens afspraak 8 

368 8467 Schaap, prof.dr. C.P.D.R. Volgens afspraak 9 

363 6451 Schuls, drs. M. Di 10.00-11.00 0409 M 
363 6429 Siero, prof. dr. F.W. Di. 13.00-14.00 0176 H 
363 6370 Smit, mw. drs. I. Di/woe/do. 10.30-11.30 0105 M 
363 7993 Steenbeek, mw.dr. H.W. Ma. 13.30-13.15 0379 H 
363 6482 Steg, mw.dr. E.M. Woe. 09.30-10.30 0206 H 
363 6782 Steyvers, dr. F.J.J.M.  Di. 09.00-10.00 0273 H 
363 6255 Timmerman, mw. dr. M.E. Do. 09.00-10.00 0181 H 
363 7606 Veltman, mw. drs. T. Ma. 11.00-12.00 0408 M 
363 6531 Vlugt-Wehrens, mw. drs. M.J.P.W. van der Di./Do. 11.00-12.00 0479 H 
363 6454 Vries, dr. P.H. de Ma. 10.30-11.30 0268 H 
363 6761 Waard, dr. D. de Ma. 09.00-10.00 0203 M 
363 7617 Wessel, mw. dr. I. Ma. 13.00-14.00 0307 H 
363 6466 Wijers, dr. A.A. Woe. 13.00-14.00 0260 H 
363 6332 Yperen, prof. dr. N.W. van Di. 09.00-10.00 0470 H 
363 6386 Zomeren, dr. M. van Ma. 10.00-11.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Lentis Groningen, Streekweg 105, 9956 PR Den Andel 
2 UMCG, Neuropsychologie, kamer V2.902, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen 
3 UMCG, Neuropsychologie, kamer V2.208, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen 
4 UMCG, Neuropsychologie, kamer V2.216A, Hanzeplein 1, 9713 GZ Groningen 
5 UMCG, Medische Genetica, A. Deusinglaan 4, 9713 AW Groningen 
6 Filosofisch Insituut, Oude Boteringestraat 52, 9712 GL Groningen 
7 Filosofisch Insituut, Oude Boteringestraat 52, 9712 GL Groningen 
8 UMCG, Gezondheidswetenschappen, De Brug 529, A. Deusinglaan 1,  
  9712 AV Groningen 
9 Post Academische PSY Opleiding, Het Kasteel, Melkweg 1, 9718 EP Groningen 



8. PROPEDEUSE 

Coördinator 
363 6539 Rijcke, drs. S. de 
 
8.1. DOELSTELLING VAN DE PROPEDEUSE 
De doelstellingen van de propedeuse zijn: 
1. het verkrijgen van een inleidend overzicht van: 

a. de grondbeginselen van de psychologie, 
b. en haar methoden en technieken  

2. het verkrijgen van een oriëntatie op het vakgebied: 
a. voor wat betreft het onderzoek, 
b. voor wat betreft de beroepsuitoefening 

3. het bewerkstelligen van de zelfselectie van de student. 
 
8.2. OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA IN DE PROPEDEUSE 

Semester I Semester II 
Blok 1a Blok 1b Blok 2a Blok 2b 

Overzicht van de 
psychologie 

(BA1-01) 

Sociaal-culturele 
determinanten v 

gedrag 
(BA1-04) 

Ontwikkelings- 
psychologie 

(BA1-07) 

Geschiedenis van de 
psychologie 

(BA1-02) 

Psychologische 
intuïties 

(BA1-03) 

Statistiek I A 
(BA1-05) 

Statistiek I B 
(BA1-08) 

Biopsychologie 
(BA1-11) 

Wetenschap en 
praktijk: introductie 

(BA1-06) 

Wetenschap en 
praktijk: werkvelden

(BA1-13) 

 Persoonlijkheid en 
individuele verschillen 

(BA1-12) 
Gegevensverzameling 

(BA1-10) 
 

Gespreks- en groepsvaardigheden 
(PSBA1-09) 

Wetenschap en praktijk: mentorgroepen en propedeuse proef (BA1-14) 
 
De propedeutische fase (eerste jaar) omvat de volgende verplichte onderdelen: 
 
Blok code vak EC 
Semester I 
Blok 1a Ba1-01 Overzicht van de psychologie  5 
Blok 1a Ba1-03 Psychologische intuïties 2 
Blok 1a Ba1-06 Wetenschap en praktijk: Introductie 2 
Blok 1a en b Ba1-10 Gegevensverzameling 5 
Blok 1a en b Ba1-14 Wetenschap en praktijk: mentorgroep en propedeuse  
  proef 5 
Blok 1b Ba1-04 Sociaal-culturele determinanten van gedrag en  
  crossculturele psychologie 5 
Blok 1b Ba1-05 Statistiek I A 5 
Blok 1b Ba1-13 Wetenschap en praktijk: werkvelden 3 

Semester II 
Blok 2a Ba1-07 Ontwikkelingspsychologie 5 
Blok 2a Ba1-08 Statistiek I B 5 
Blok 2a en b Ba1-09 Gespreks- en groepsvaardigheden 5 
Blok 2b Ba1-11 Biopsychologie 5 
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Blok 2b Ba1-12 Persoonlijkheid en individuele verschillen 5 
Blok 2b  Ba1-02 Geschiedenis van de psychologie 3 
 
8.3 Omschrijving van de onderwijsactiviteiten in de propedeuse 
 
Overzicht van de psychologie PSBA1-01
Docenten: dr. M.M. Lorist, dr. F.J.J.M. Steyvers, dr. P.H. de Vries 
Coördinator: dr. P.H. de Vries 
Doel: Het geven van een overzicht van de theorieën en bevindingen van de 

gehele wetenschappelijke psychologie, de onderdelen van het
vakgebied en hun onderlinge samenhang. 

Inhoud: In de hoorcolleges zal een overzicht van de belangrijkste begrippen,
theoretische opvattingen en feiten op de diverse deelgebieden van de
psychologie worden besproken. Bij deze colleges valt de nadruk op
de samenhang binnen de onderdelen van de psychologie, en op
verduidelijking van de inhoud van het het boek. De stof betreft:
grondslagen en methoden van de psychologie; gedragsgenetica,
evolutie en leren; fysiologische en cognitieve verklaringen van
gedrag; cognitieve en sociale ontwikkeling; sociale cognitie en sociale
invloed; persoonlijkheidstheorieën, afwijkend gedrag en behandeling
van psychische stoornissen.  
Parallel aan het college loopt een practicum waar opdrachten over de 
CD-ROM bij het boek worden gemaakt. Vragen over de onderwerpen
op de CD-ROM maken ook deel uit van het tentamen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 6 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Het eerste kanstentamen bestaat uit drie deeltentamens, in het

herhalingstentamen wordt de stof in één keer getoetst. Het 
(her)tentamen kan alleen worden afgelegd als aan de practicum-
voorwaarden is voldaan. 

Literatuur:  
· Gray, P., Psychology (5e druk), incl. CD-ROM (ISBN: 0716775213), € 56,00 
  
Geschiedenis van de psychologie PSBA1-02
Docenten: dr. M. Derksen, prof. dr. D. Draaisma 
Coördinator: dr. M. Derksen 
Doel: Het geven van een overzicht in hoofdlijnen van de ontwikkeling van

de psychologie, als academische discipline en als maatschappelijke 
praktijk. Het geven van inzicht in de processen die ten grondslag
liggen aan de ontwikkeling van de psychologie. Het verkrijgen van
inzicht in de maatschappelijke betekenis van de psychologie. 

Inhoud: In de literatuur wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste
benaderingen, theorieën en praktijkvelden van de psychologie. Een
select aantal belangrijke episodes uit de geschiedenis van de
psychologie zal worden besproken, waarbij de nadruk zal liggen op
een analyse van de processen, die voor een goed begrip van de
ontwikkeling van het vak van belang zijn. Thema’s die hierbij aan de
orde zullen komen zijn onder andere: 
- de opkomst van de experimentele psychologie en het ontstaan van
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de psychologie als zelfstandige academische discipline 
- de opkomst en psychologisering van maatschappelijke interventie-

praktijken 
- de opkomst van de differentiële psychologie en de betekenis daar-

van voor de ontwikkeling van de praktijkpsychologie 
- de psychoanalyse en de opkomst van de geestelijke gezondheids--

zorg en de klinische psychologie 
- de ‘psychologisering’ van ons mens- en maatschappijbeeld en de 

implicaties daarvan. 
EC: 3 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Fancher, R. (1996), Pioneers of Psychology. (3e editie). New York: Norton (ISBN: 

0393969940), € 38,50 
  
 Psychologische intuities PSBA1-03
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. D. Draaisma 
Coördinator: prof. dr. D. Draaisma 
Doel: Inzicht geven in hoe intuities van de ‘alledaagse psycholoog’ eruit

zien, en hoe ze overeenkomen en botsen met de wetenschappelijke 
benadering van de psychologie. 

Inhoud: Alle mensen zijn wel een beetje psycholoog, of hebben uitgesproken
opvattingen over wat een psycholoog zoal doet. Iedereen die
psychologie gaat studeren, heeft bepaalde vooronderstellingen - in 
de zin van intuities en verwachtingen. 
Na een algemene uiteenzetting over de rol en betekenis van intuïties 
in de psychologie, zal de confrontatie tussen wetenschap en intuitie
worden geillustreerd aan de hand van een aantal klassieke
problemen in de psychologie, zoals de rol van dieren in het
psychologisch onderzoek, de scheiding tussen lichaam en geest, de
invloed van trauma op herinnering en herkenning en de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van zelfkennis. Bij de colleges zal gebruik
worden gemaakt van illustratiemateriaal zoals documentaires en
film(fragmenten). 

EC: 2 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· syllabus Psychologische intuities, € 15,00 
  
Sociaal-culturele determinanten van gedrag en crossculturele 
psychologie 

PSBA1-04

Docenten: prof. dr. T.T. Postmes,  diverse docenten 
Coördinator: prof. dr. T.T. Postmes 
Doel: Inzicht geven in de vele manieren waarop anderen ons gedrag en

denken beïnvloeden en laten zien dat dit beïnvloedingsproces van
cultuur tot cultuur anders kan verlopen. 
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Inhoud: In de colleges komen de vele manieren aan bod waarop wij de
invloed van anderen ondergaan. Die anderen kunnen aanwezig of
afwezig zijn, de beinvloeding kan bewust, maar ook vaak onbewust
verlopen.  
Belangrijke onderwerpen die aan bod komen zijn: attitudes en sociale
waarneming, sociale cognities, relaties tussen groepen en binnen
groepen, intieme relaties, aggressie, hulpgedrag, het zelf, en
toepassingen, zoals in de rechtzaal, de organisatie, en in situaties
waarin onze gezondheid centraal staat. 
Ons gedrag en denken vindt altijd plaats binnen een culturele
context. Ook de ontwikkeling van psychologische theorieën
ondergaan de invloed van de cultuur waarbinnen die geformuleerd 
worden. Gezien de toenemende contacten tusen verschillende
culturen krijgen culturele determinanten van gedrag extra aandacht. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· van Oudenhoven, J.P., Cross-culturele psychologie. De zoektocht naar 

overeenkomsten en verschillen tussen culturen (ISBN: 9062833438), € 27,00 
· Baron, R.A., Branscombe, & Byrne, Social Psychology (12e druk) (ISBN: 

0205619215), € 58,99 
  
Statistiek I A PSBA1-05
Docenten: diverse docenten 
Coördinator: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop 
Doel: Doel van de cursus is het geven van een degelijke basiskennis van

elementaire statistische begrippen en technieken, en het kritisch 
leren interpreteren van gerapporteerde resultaten van statistische
analyses. 

Inhoud: In deze cursus komen aan de orde: het verzamelen van gegevens,
beschrijvende statistieken (centrum- en spreidingsmaten), grafische 
voorstellingen van gegevens, steekproeffluctuatie, normale verdeling, 
univariate regressie, correlatie en andere samenhangsmaten,
elementaire kansrekening, steekproevenverdelingen van statistics. 
Wekelijks worden 2 hoorcolleges en een practicum gegeven.
Inschrijving hiervoor vindt in de eerste helft van semester 1 plaats. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: practicum, hoorcollege 
Uren per week: 6 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De hoorcolleges worden gegeven in groepen van ca. 150 studenten.

In de hoorcolleges wordt de theorie behandeld en toegelicht, en
wordt ingegaan op ingeleverde opdrachten, en opdrachten van het
practicum. De practica worden gegeven in kleine groepen (12 à 18
studenten); aanwezigheid bij deze practica is verplicht. In de practica 
worden computer- en andere opdrachten uitgevoerd, en worden korte
referaten gehouden. de practica hebben enerzijds tot doel inzicht te
krijgen in de statistische begrippen en anderzijds het geleerde op
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praktijkvraagstellingen toe te passen. 
Studenten kunnen kiezen tussen een Engelstalig Boek (incl.
opgaven) of twee Nederlandstalige boeken (Theorie en Opgaven
afzonderlijk). 

Literatuur:  
· Moore, D.S. & McCabe, G.P. & Craig, B.A., Introduction to the practice of Statistics 

(6th ed) (ISBN: 1429216220), € 80,00 OF: 
· Moore, D.S. & McCabe, G.P., Statistiek in de praktijk; Theorieboek en Opgavenboek 

(5e Ed) (ISBN: 9039523606), € 82,90 
· Syllabus SPSS, € 7,00 
· Syllabus Statistiek 1A, € 12,00 
 
Wetenschap en praktijk: introductie PSBA1-06
Docent: drs. I. Smit 
Coördinator: drs. I. Smit 
Doel: Het leren omgaan met de veelgebruikte ICT-applicaties in de 

opleiding; ervaring opdoen met onderzoek als proefpersoon. 
Inhoud: Dit vak bestaat uit de volgende onderdelen:  

· Inleiding ICT, practicum van 2 uur in de introductieweek. De 
groepsindeling wordt uitgereikt na het introductiecollege op 25 
augustus.  

· Kennismaking met de psychologie als onderzoeksgebied middels
deelname als proefpersoon aan diverse onderzoeken in de loop
van het studiejaar voor een totaal van 35 uur. Voor de 
afzonderlijke onderzoeken schrijft men zich in via SONA, de
toegangscode wordt bij aanvang van het studiejaar verstrekt. 

EC: 2 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
 
Ontwikkelingspsychologie PSBA1-07
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. P.L.C. van Geert 
Coördinator: dr. G. Breeuwsma 
Doel: Het bieden van een overzicht van de psychologische ontwikkeling in

een levensloopperspectief. 
Inhoud: De ontwikkelingspsychologie heeft betrekking op alle mogelijke 

psychologische kwesties en problemen, maar steeds vanuit het
perspectief van verandering. Aanvankelijk lag daarbij het accent sterk
op de vroegkinderlijke ontwikkeling, maar nu strekt de ontwikkelings-
psychologie zich uit over de hele levensloop, van de babytijd tot de 
ouderdom. 
De cursus beoogt een (beknopt) overzicht te geven van de
belangrijkste ontwikkelingspsychologische veranderingen tijdens de
levensloop, in relatie tot levensfase-specifieke ontwikkelingskwesties, 
betreffende de normale en problematische ontwikkeling. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
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Literatuur:  
· Papalia, D.E., Olds, S.W. & Feldman, R.D., Human Development (10th edition), 2007 

(ISBN: 978-0-07-110714-3), € 50,00 
  
Statistiek I B PSBA1-08
Docenten: diverse docenten 
Coördinator: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop 
Doel: Het geven van kennis van en inzicht in de principes en toepassingen

van de inferentiele statistiek, met in het bijzonder de veelgebruikte 
gemiddelde en proportie, te verwerven. 

Inhoud: In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:
steekproevenverdelingen, betrouwbaarheidsintervallen, significantie-
toetsing, onderscheidingsvermogen, vergelijking van gemiddelden en 
proporties rekening houdend met steekproeffluctuaties en meta-
analyse.  

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 6 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: In de hoorcolleges wordt de theorie behandeld en toegelicht, en

wordt ingegaan op ingeleverde opdrachten, en opdrachten van het
practicum. De practica worden gegeven in kleine groepen (12 à 18
studenten); aanwezigheid bij deze practica is verplicht. In de practica 
worden computer- en andere opdrachten uitgevoerd, en worden korte
referaten gehouden. De practica hebben enerzijds tot doel inzicht te
krijgen in de statistische begrippen en anderzijds het geleerde op
praktijkvraagstellingen toe te passen. 
Studenten kunnen kiezen tussen een Engelstalig Boek (incl. 
opgaven) of twee Nederlandstalige boeken (Theorie en Opgaven
afzonderlijk). 

Literatuur:  
· Moore, D.S & McCabe, G.P. & Craig, B.A., Introduction to the practice of Statistics (6th 

ed) (ISBN: 1429216220), € 80,00 OF: 
· Moore, D.S. & McCabe, G.P. , Statistiek in de praktijk; Theorieboek en Opgavenboek 

(5e Ed) (ISBN: 9039523606), € 82,90 
· Syllabus SPSS, € 7,00 
· Syllabus Statistiek-1B, € 7,00 
  
Gespreks- en groepsvaardigheden PSBA1-09
Docent: drs. T. Veltman , drs. M.J. de Boer 
Coördinator: dr. J.A.M. Heesink 
Doel: Het oefenen van professionele gespreks- en groepsvaardigheden. 

Het geven van inzicht in interpersoonlijke en groepsprocessen. 
Het leren opzetten van een trainingsmodule. 

Inhoud: In het eerste deel (7 dagdelen) wordt de basis gelegd en geoefend 
met professionele gespreksvaardigheden, zoals parafraseren, het
geven van gevoelsreflecties en samenvatten. Daarnaast leert men
observeren en feedback geven.  
In het tweede deel zal het accent komen te liggen op
groepsaspecten. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als
besluitvorming en leidinggeven. 
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EC: 5 
Semester: semester II 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: In de tentamenweken van semester 2a zal een voortgangstoets 

worden afgenomen. 
Actuele mededelingen over de cursus vindt u op Nestor. Voor overige
vragen over deze cursus graag emailen naar: vo-psychologie@rug.nl

Literatuur:  
· Van Oudenhoven, J.P. & Giebels, E. , Groepen aan het werk. (ISBN: 9001605559), 

€ 33,95 
· Lang, G. & Van der Molen, H.T. , Psychologische gespreksvoering. Een basis voor 

hulpverlening. (ISBN: 9024409616), € 27,00 
· Syllabus gespreks- en groepsvaardigheden 2007/2008, € 10,00 
 
Gegevensverzameling PSBA1-10
Docent: dr. M.R. Nieuwenstein 
Coördinator: dr. M.R. Nieuwenstein 
Doel: Oefening geven in het formuleren van probleem- en vraagstellingen 

en een overzicht geven van verschillende vormen van
gegevensverzameling en het descriptief analyseren daarvan. 

Inhoud: Diverse vormen van gegevensverzameling, het formuleren van
probleem- en vraagstellingen, het verschil tussen exploratieve en
toetsende vraagstellingen, en het verschil tussen construct en
variabele komen aan de orde. Centraal staan de case study,
correlationeel onderzoek en vragenlijstonderzoek. Er wordt ook
aandacht besteed aan het zoeken naar en evaluatie van
wetenschappelijke literatuur. 

EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
Opmerkingen: Dit vak begint in blok 1a en loopt door in blok 1b. 
Literatuur:  
· Wordt op Nestor bekend gemaakt 
 
Biopsychologie PSBA1-11
Docent: dr. A.A. Wijers 
Coördinator: dr. A.A. Wijers 
Doel: Inzicht geven in de denkwijze en de resultaten van de

neurowetenschappen met betrekking tot de analyse van
psychologische processen en van het menselijk gedrag. 

Inhoud: Door middel van hoorcolleges, het rijk geïllustreerde boek en
videofragmenten worden achtereenvolgens behandeld de neuro-
anatomie en fysiologie van het zenuwstelsel, de informatieverwerking 
in de hersenen, het besturen van interne processen (homeostase) en
het gedrag (motoriek), ritmische processen (w.o. de slaap),
emotionele en motivationele processen, waarneming, leren en
geheugen, lateralisatie van de hersenen en taal, biologie van 
psychopathologie. 
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EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De eerste afname van het tentamen vindt plaats in drie afzonderlijke

delen. Het cijfer wordt bepaald op grond van de drie delen
gezamenlijk. In het hertentamen wordt de hele stof getentamineerd. 

Literatuur:  
· Kalat, J.W., Biological Psychology (9e editie) (ISBN: 0-495-09079-4), € 66,00 
 
Persoonlijkheid en individuele verschillen PSBA1-12
Docent: dr. D.P.H. Barelds 
Coördinator: dr. D.P.H. Barelds 
Doel: Overzicht geven van de belangrijkste invalshoeken op de

persoonlijkheid: biologische, motivationele, dispositionele, cognitieve 
en sociale. Daarnaast is er aandacht voor probleemgedrag. 

Inhoud: Aandacht zal besteed worden aan onder andere uniciteit, de
dispositionele opvattingen van persoonlijkheid, Big Five factoren van
de persoonlijkheid, sociale rol-opvatting, maskerade, intelligentie, 
persoonlijkheidsstoornissen. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: In de colleges wordt deels de structuur van het boek aangehouden; 

de nadruk valt op onderwerpen die in het boek minder sterk aan de
orde komen, onderwerpen uit het boek die extra uitleg vereisen, en
onderwerpen waarin recente ontwikkelingen zijn weerspiegeld.  

Literatuur:  
· Larsen, R.J. & Buss, D.M. (2008, 3rd edition), Personality Psychology: Domains of 

knowlegde about human nature, Boston: McGraw-Hill, € 56,00 
 
Wetenschap en praktijk: werkvelden PSBA1-13
Docenten: dr. N.A. Börger, drs. S. de Rijcke,  gastdocent(en) 
Coördinator: drs. S. de Rijcke 
Doel: Kennismaken met de belangrijkste werkvelden in de psychologie en

met de werkzaamheden van een psycholoog 
Inhoud: In vier practicumbijeenkomsten bereiden de studenten een interview

met een in de praktijk werkende psycholoog voor. De psychologen
zijn werkzaam op het terrein van Arbeid en Organisatie, Geestelijke
Gezondheidszorg, Onderwijs, Kinder- en Jeugdzorg of op het terrein 
van Onderzoek. Het interview wordt afgenomen in december 2008.
De schriftelijke rapportage en de mondelinge presentatie van het
interview wordt in januari 2009 afgerond. 

EC: 3 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
Literatuur:  
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· Syllabus € 2,50 
 
Wetenschap en praktijk: mentorgroep en propedeuseproef PSBA1-14
Docent: drs. M. de Groot, diverse docenten 
Coördinator: drs. S. de Rijcke 
Doel: Literatuurverkenningen en –analyses verrichten, ook met raadpleging 

van elektronische bronnen. Schriftelijke producten voorbereiden en
afleveren conform daarvoor geformuleerde criteria en voorschriften.
Over psychologische onderwerpen kritisch reflecteren, mondelinge
presentaties verzorgen, inclusief gebruik van PowerPoint, en
feedback leren geven en ontvangen op presentaties. 

Inhoud: Studenten oefenen onder begeleiding van een docent/mentor in
groepen van maximaal 12 studenten onder andere het schrijven van
korte essays, samenvattingen, en onderzoeksverslagen. Bij elke
bijeenkomst hoort een opdracht, die met een voldoende moet worden
afgerond. De laatste opdracht is de propedeuseproef, waarin
studenten opgedane kennis uit de propedeuse integreren in een
review-artikel. Daarnaast bekwamen studenten zich in het 
presenteren van hun werk, leren discussiëren over gemaakte
opdrachten, en oefenen met het geven van feedback op presentaties.
Ook is er in de bijeenkomsten ruimte voor meer informele gesprekken
met medestudenten en de mentor. 
Een van de bijeenkomsten vindt plaats in de bibliotheek GMW. De
medewerkers van de bibliotheek verzorgen een (verplichte)
bibliotheekinstructie aan het begin van het studiejaar. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: practicum 
Toetsvorm: practicum 

Deelname betreft hier aanwezigheid en het maken van opdrachten 
Opmerkingen: Deze cursus wordt gegeven in semester 1 en 2. 
Literatuur:  
· Ackermann, M., Ossewijer, W., Schmidt, H. & van der Molen, H.(2006). Zelf leren 

schrijven / Schrijfvaardigheid voor psychologie, pedagogiek en sociale wetenschappen.
Amsterdam: Boom onderwijs (ISBN: 9085062241), € 27,50 





9. HET TWEEDE STUDIEJAAR 

Coördinator 
363 6454 Vries, dr. P.H. de   
 
9.1. DOELSTELLING VAN HET TWEEDE JAAR 
De doelstellingen van het tweede jaar zijn: 
1. Het verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste toepassingsgebieden van de 

psychologie en de methoden en technieken van de psychologie als academische 
professie. 

2.  Het leren van theorie en vaardigheden in het ontwerpen, opzetten en uitvoeren van 
een psychologisch onderzoek. 

 
9.2. OVERZICHT VAN HET PROGRAMMA IN HET TWEEDE JAAR 
 

Semester I Semester II 
Blok 1a Blok 1b Blok 2a Blok 2b 
Arbeids-, 

Organisatie- en 
Personeels-
psychologie 

(BA2-03) 

Klinische en 
gezondheids-
psychologie 

(BA2-02) 

Hersenen en 
gedrag 

(BA2-01) 

Sociale omgeving en 
gedrag 

(BA2-04) 

Testtheorie en 
testgebruik 
(BA2-06) 

Wetenschaps-
theorie 

(BA2-05) 

Onderzoeks- 
methoden:  

theorie en ethiek 
(BA2-08) 

Beroeps-
perspectieven 

(BA2-13) 

Gespreks- en diagnostische 
vaardigheden 

(BA2-11) 

Onderzoeksmethoden: practicum 
(BA2-09) 

Statistiek II 
(BA2-07) 

Statistiek III 
(BA2-12) 

 
 
Blok code vak EC 
Semester I 
Blok 1a  Ba2-03 Arbeids-, organisatie & personeelspsychologie 5 
Blok 1a  Ba2-06 Testtheorie en testgebruik 5 
Blok 1a en b Ba2-07 Statistiek II 5 
Blok 1a en b Ba2-11 Gespreks- en diagnostische vaardigheden 5 
Blok 1b Ba2-02 Klinische en gezondheidspsychologie 5 
Blok 1b Ba2-05 Wetenschapstheorie 5 
 
Semester II 
Blok 2a Ba2-01 Hersenen & gedrag 5 
Blok 2a Ba2-08 Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek 5 
Blok 2a en b Ba2-09 Onderzoeksmethoden: practicum 5 
Blok 2a en b Ba2-12 Statistiek III 5 
Blok 2b Ba2-04 Sociale omgeving en gedrag 5 
Blok 2b Ba2-13 Beroepsperspectieven 5 
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9.3. Omschrijving van het onderwijsprogamma in het tweede jaar 
 
Hersenen en gedrag PSBA2-01
Docenten: dr. J.H.C. Heutink, prof. dr. R. de Jong,  diverse docenten 
Coördinator: dr. J.H.C. Heutink 
Doel: Het verwerven van kennis van en inzicht in de cognitieve en

neuropsychologische theorieën op het gebied van mentale functies
en functiestoornissen. Ook zal hierbij aandacht besteed worden aan 
toepassingen van deze kennis in de praktijk. Deze cursus bouwt
voort op de stof die behandeld is in “Overzicht van de psychologie”
(BA1-01) en Biopsychologie (BA1-11). 

Inhoud: Tijdens de colleges zal een aantal belangrijke psychologische 
functies, zoals aandacht, waarneming, motoriek, taal, geheugen,
denken, beslissen en emoties nader toegelicht worden. De
theoretische concepten zullen uitgewerkt worden, met daarbij
speciale aandacht voor stoornissen in deze functies bij patiënten met 
hersenaandoeningen. Tevens zullen bepaalde thema’s verder
uitgediept worden, waarbij ingegaan zal worden op concrete
toepassingen in verschillende praktijksituaties (klinisch,
ergonomisch). 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende literatuur (via Nestor aangeboden) 
· Groome, D. , An introduction to cognitive psychology. Processes and disorders. (2e 

druk, 2006) (ISBN: 978-1-84169-544-0), € 30,50 
 
Klinische en gezondheidspsychologie PSBA2-02
Docenten: dr. A. Dijkstra, dr. I. Wessel,  diverse docenten,  gastdocent(en) 
Coördinator: dr. I. Wessel 
Doel: Een oriëntatie bieden op de klinische en gezondheidspsychologie,

waarbij men kennis en inzicht verwerft met betrekking tot de 
psychopathologie en de toepassing van psychologische theorieën op
het begrijpen en veranderen van afwijkend en ongezond gedrag. 

Inhoud: Aan de hand van de literatuur en de hoorcolleges wordt een overzicht
geboden van onderzoek, kennis en vaardigheden op het gebied van 
- de klinische psychologie, met aandacht voor (geselecteerde)
psychopathologische beelden, onderzoek naar het ontstaan en het
verloop van psychische stoornissen, diagnostiek en behandeling; 
- de gezondheidspsychologie, met aandacht voor gezonde en
ongezonde leefstijlen, onderzoek naar preventie van ziekte en
gedragsverandering, omgaan met (chronische) ziekte. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Nolen-Hoeksema, S. & Ogden, J., Selected Chapters: Customised publication for the 
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course “Introduction to Clinical and Health Psychology” (ISBN: 9780077121822) prijs 
nog niet bekend 

 
Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie PSBA2-03
Docenten: prof. dr. N.W. van Yperen,  gastdocent(en) 
Coördinator: prof. dr. N.W. van Yperen 
Doel: Het bieden van een theoretische en praktische oriëntatie op de

psychologische benadering van arbeid en arbeidsplaatsontwerp,
organisatie en organisatieverandering, en personeelsselectie en
personeelsbeleid. 

Inhoud: De Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie houdt zich bezig met
het gedrag van mensen in hun werksituatie. Daarbij kan de nadruk liggen
op: (A) de taakverrichting, de gezondheid en het welzijn van de individuele
werknemer, of (O) groepsprocessen zoals samenwerken, conflicten, en
besluitvorming, of (P) de voorwaarden en de effecten van het personele
beleid van de organisatie. Deze drie hoofdstromen binnen de AOP-
psychologie zullen worden toegelicht en geïllustreerd. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Landy, F.J. & Conte, J.M., Work in the 21st century: An introduction to Industrial 

and Organizational Psychology (2007, second edition) (ISBN: 9781405144346), 
€ 61,00 

  
Sociale omgeving en gedrag PSBA2-04
Docenten: dr. E.M. Steg,  gastdocent(en) 
Coördinator: dr. E.M. Steg 
Doel: Een overzicht bieden van de manier waarop sociaal psychologische

theorieën kunnen worden toegepast in onderzoek gericht op het 
verkrijgen van inzicht in de oorzaken van gedrag in relatie tot de
sociale omgeving. Ook wordt gedemonstreerd hoe, op basis van
sociaal psychologische theorievorming en onderzoek, interventies
gericht op gedragsbeïnvloeding kunnen worden ontwikkeld, 
geïmplementeerd en geëvalueerd. 

Inhoud: De cursus richt zich op de toepassing van sociaal psychologische
theorieën en methoden op verschillende maatschappelijke terreinen.
Daarbij wordt in een reeks colleges steeds eerst het maatschappelijk
terrein beschreven. Vervolgens wordt geanalyseerd welke
gedragingen op dat terrein van belang kunnen zijn en welke factoren
van invloed zijn op deze gedragingen. Tot slot wordt gedemonstreerd
hoe middels interventies gedrag op dat terrein kan worden beïnvloed. 
De volgende maatschappelijke gebieden komen aan de orde:
onderwijs (zoals motivatie van leerlingen, spijbelen), etnische
minderheden (zoals integratie en emancipatie), milieu (zoals
stimuleren van milieuvriendelijk gedrag), gezondheidszorg (zoals
roken en veilig vrijen), verkeer en vervoer (zoals agressie in het
verkeer, verkeersveiligheid), economisch gedrag (zoals de aankoop
van producten en beleggen), consumentengedrag (zoals de invloed
van media en reclame), politiek (zoals de voorkeur voor
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charismatische politieke leiders), en organisaties (zoals leiderschap
en arbeidssatisfactie). Er wordt een kort overzicht gegeven van de
toepassing van relevante theorieën en van vormen van toegepast
onderzoek, zoals surveyonderzoek, correlationeel onderzoek, quasi-
experimenteel onderzoek, experimenteel onderzoek en evaluatie-
onderzoek. Speciale aandacht wordt besteed aan de problemen bij
het evalueren van de effectiviteit van interventies. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Steg, L., Buunk, A.P. & Rothengatter, J.A. , Applied social psychology: Understanding 

and managing social problems (ISBN: 9780521690058), € 35,00 
  
Wetenschapstheorie PSBA2-05
Docent: prof. dr. G.C.G. Dehue 
Coördinator: prof. dr. G.C.G. Dehue 
Doel: Een inleiding bieden in de discussies over de vraag “Wat heet

wetenschap?”, toegepast op de psychologie. 
Inhoud: Staat ‘wetenschap’ voor objectief waarneembare feiten en logisch

waterdichte beweringen daarover? Sinds het begin van de 20ste
eeuw betogen wetenschapsfilosofen dat dat niet echt zo kan zijn.
Want wat mag tellen als objectieve waarneming en waterdichte
redeneringen varieert. Het debat over wat wetenschap mag heten,
wordt nog volop gevoerd. Het is geen teken van wetenschappelijke
zwakte dat wetenschapsbeoefenaren daarover blijven denken, maar
juist een teken van echte wetenschappelijkheid. Ook dat wat men
vanzelfsprekend vindt mag immers in echte wetenschap ter discussie
worden gesteld. En de veranderde tijden kunnen eveneens vragen
om veranderde wetenschappelijke methoden. Moeten psycho-
logische onderzoeksmethoden worden aangepast in een multi-
culturele maatschappij? Hebben chemische en digitale uitbreidingen 
van de menselijke geest gevolgen voor de methoden waarmee deze
moet worden bestudeerd? Zijn hersenscans rechtstreekse foto’s van
het brein of liggen er interpretaties aan ten grondslag? En zo ja, is dat
dan verkeerd? Is het idee van waardevrije wetenschap geen
gevaarlijke mythe geworden nu de wetenschap steeds meer
commercialiseert? Deze cursus leert studenten over dergelijke
vragen mee te denken aan concrete voorbeelden uit de psychologie
en het dagelijks leven. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Discussiegroepen (geen extra studiepunten) op verzoek zodra zich

daarvoor tenminste 5 studenten melden via email:
g.c.g.dehue@rug.nl 

Literatuur:  
· Dehue, Trudy, red., Syllabus Wetenschapstheorie , € 30,00 
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· Dehue, Trudy, Toelichtende teksten op Nestor 
 
Testtheorie en testgebruik PSBA2-06
Docent: prof. dr. R.R. Meijer 
Coördinator: prof. dr. R.R. Meijer 
Doel: Verschaffen van inzicht in de functie, aard en toepassing van de

psychologische test en in de belangrijkste begrippen van de klassieke
testtheorie en de item-response-theorie. 

Inhoud: Aan bod komen de historische ontwikkeling en toepassingen van de
psychologisch test, constructie van items, afname van de test en
verwerking testgegevens, betrouwbaarheid en validiteit, en nieuwe
ontwikkelingen bij testconstructie. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Drenth, P.J.D., & Sijtsma, K., Testtheorie: inleiding in de theorie van de psychologische 

test en zijn toepassingen. 4e druk. (ISBN: 9031347477), € 57,25 
 
Statistiek II PSBA2-07
Docent: dr. J.M.E. Huisman 
Coördinator: dr. J.M.E. Huisman 
Ingangseisen: Ba1-08 
Doel: Inzicht krijgen in een aantal statistische analysetechnieken, deze

kunnen toepassen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek en de 
uitkomsten van de analyses kunnen interpreteren. 

Inhoud: De cursus bouwt voort op de kennis uit Statistiek 1A en 1B. Aan de 
orde komen: variantieanalyse, enkelvoudige en multipele regressie-
analyse, logistische regressie en non-parametrische toetsen. Van 
deze technieken worden tijdens hoorcolleges de basisprincipes
behandeld en toegelicht. Daarnaast wordt in practica geoefend met 
het toepassen van de technieken in sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek. In de practica worden (computer)opdrachten uitgevoerd
met als doel inzicht krijgen in de statistische begrippen en de
geleerde technieken toe te kunnen passen op praktijkvraagstellingen. 
Daarbij zal aandacht worden besteed aan het omgaan met
statistische software (met name SPSS), interpretatie van de
resultaten en het trekken van conclusies. Er zijn 13 practicum
bijeenkomsten waarvan de eerste 7 verplicht zijn (semester 1a). 

EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De eerste afname van het tentamen vindt plaats in twee afzonderlijke 

delen. Het tweede deel telt twee keer zoveel vragen als het eerste.
Het cijfer wordt bepaald op grond van beide delen gezamenlijk. Het
eerste deel vindt plaats in de tentamenweken van semester 1a, het
tweede deel in de tentamenweken van semester 1b. In het 
hertentamen wordt de hele stof getentamineerd. 
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Het boek is ook gebruikt bij Statistiek 1A en 1B. 
Literatuur:  
· Moore, D.S. & McCabe, G.P., Introduction to the Practice of Statistics, 5th edition 

(ISBN: 071676282x), € 65,00 
· Huisman, M., Schuitema, A., Siero, F., Syllabus SPSS, € 5,00 
· Huisman, M., Syllabus Statistiek 2, € 10,00 
  
 Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek PSBA2-08
Docenten: prof. dr. K.A. Brookhuis, dr. M. Derksen, dr. D. de Waard 
Coördinator: prof. dr. K.A. Brookhuis 
Doel: Kennismaken met de verschillende methoden voor

gegevensverwerving en -verwerking, de problemen en valkuilen die 
daarbij kunnen voorkomen, en welke ethische kwesties spelen bij het
opzetten en uitvoeren van onderzoek. 

Inhoud: Er wordt een overzicht gegeven van de meest gangbare onderzoeks-
designs. Benadrukt wordt hoe deze designs aansluiten bij
verschillende soorten psychologische vraagstellingen. Tevens wordt
behandeld welke methoden en technieken moeten worden toegepast
voor de gegevensverwerving en -verwerking zodat op juiste wijze een 
antwoord op de geformuleerde vraagstelling kan worden gegeven. In
het tweede deel van de cursus komt de ethiek van de psychologie
aan bod. Het beroep van psychologisch onderzoeker, hulpverlener of
adviseur brengt bijzondere verantwoordelijkheden met zich mee. Aan 
de hand van onder andere de beroepscode van het NIP worden
studenten bewust gemaakt van de ethische kwesties rond het
onderzoek en de praktijk van de psychologie. De in het college
behandelde theorie wordt toegepast in BA2-09, Onderzoeks-
methoden: practicum. Het wordt ten zeerste aanbevolen beide
onderdelen tegelijkertijd te volgen. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Pelham, B.W., & Blanton, H., Conducting research in psychology (3e druk) (ISBN: 

9780534532942), € 47,00 
· syllabus, € 20,00 
 
Onderzoeksmethoden: practicum PSBA2-09
Docenten: dr. P.H. de Vries,  diverse docenten 
Coördinator: dr. P.H. de Vries 
Doel: Het toepassen van methodologisch denken in onderzoek 
Inhoud: In het practicum wordt gebruik gemaakt van de stof uit BA2-08, 

Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek. Het wordt ten zeerste
aanbevolen beide onderdelen tegelijkertijd te volgen. Eveneens wordt
het ten zeerste aanbevolen voorafgaand de vakken Testtheorie en
testgebruik en Statistiek 2 te volgen. 
De deelnemers worden ingedeeld in practicumgroepen van vijf à zes
personen. Elke practicumgroep is gericht op een psychologisch
onderzoeksonderwerp. De lijst van onderwerpen wordt aan het begin
van het semester bekend gemaakt op Nestor. Onder begeleiding van 
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een docent doorloopt elke groep de achtereenvolgende stadia van
een empirisch onderzoek. Hierin komen de volgende vaardigheden
aan bod: 
- het formuleren van goede vraagstellingen 
- het kritisch zoeken, lezen, en beoordelen van literatuur 
- het ontwerpen van een (quasi-)experimenteel onderzoek 
- het meten van individuele verschillen 
- het verzamelen en analyseren van gegevens 
- het individueel presenteren, schriftelijk zowel als mondeling, van

onderzoeksresultaten. 
EC: 5 
Semester: semester II 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
Opmerkingen: De intekening verloopt in twee fasen: eerst tekent men zich voor het

practicum in op ProgressWWW, waardoor men toegang krijgt tot het
practicum op Nestor; daar wordt vervolgens beschreven hoe men 
zich kan aanmelden voor de practicumgroepen. 

Literatuur:  
· Syllabus, € 5,00 
 
Gespreks- en diagnostische vaardigheden PSBA2-11
Docent: dr. D.P.H. Barelds, gastdocenten 
Coördinator: dr. D.P.H. Barelds  
Doel: Het kennismaken met en leren toepassen van diverse gespreks-

modellen in professionele advies- en hulverleningsgesprekken. 
Inhoud: Men oefent met professionele gespreksvaardigheden en -rollen en 

leert testen en andere diagnostische instrumenten gebruiken en
toepassen. Door middel van multimediaprogramma’s, oefeningen op
de computer en besprekingen in de groep, het oefenen in 
rollenspelen en het geven en krijgen van concrete feedback met o.a.
video-opnames leert men op methodische wijze diagnostisch advies-
of hulpverleningsgesprekken te voeren vanaf de probleemverhel-
derende fase tot en met de verslaggevingsfase. 

EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
Opmerkingen: Halverwege de cursus vindt een voortgangstoetsing plaats. 
Literatuur:  

· Lang, G. & van der Molen, H. T. , Psychologische gespreksvoering, een basis voor 
hulpverlening (wordt ook gebruikt in Ba1-09) (ISBN: 9042209616), € 27,00 

· Heesink, J.A.M., Syllabus Gespreks- en Diagnostische vaardigheden (Ba2-11) 
2007/2008, € 10,00 

 
Statistiek III PSBA2-12
Docent: dr. F.W. Siero 
Coördinator: dr. F.W. Siero 
Doel: Inzicht en vaardigheid verschaffen met betrekking tot het practische 

gebruik van veel gebruikte regressie- en variantieanalyse-technieken 
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in sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 
Inhoud: Voor een verstandig en adequaat gebruik van statistische technieken

is inzicht nodig in de beperkingen, gebruiksmogelijkheden en 
achtergronden. In deze cursus maken studenten vanuit deze optiek
kennis met een aantal statistische onderwerpen: 1) (stapsgewijze)
multipele regressie, 2) onderwerpen uit de variantieanalyse, 3)
analyse van moderator- en mediatoreffecten, en 4) analyse van 
herhaalde metingen. De nadruk zal liggen op het concrete gebruik
van deze technieken en niet op de mathematische achtergrond.
Rondom deze technieken maken studenten kennis met de
basisprincipes, het gebruik in empirisch onderzoek, en de toepassing 
aan de hand van onderzoeksvragen en analyse van datasets via
SPSS. Rond elk onderwerp zijn er hoorcolleges en (werk)colleges
waarin ingeleverde analyseopdrachten worden besproken. 

EC: 5 
Semester: semester II 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Aanwezigheid op het eerste hoorcollege is verplicht. Zonder

afmelding bij technisch coördinator I. Smit vervalt de mogelijkheid tot
verdere deelname aan het practricum. 

Literatuur:  
· Handleiding SPSS, doorgaans al aangeschaft t.b.v. Statistiek II (PSBA2-07), € 7,00 
· Syllabus Statistiek III , € 15,00 
· Werkmap Statistiek III , € 15,00 
 
 Beroepsperspectieven PSBA2-13
Docent: diverse docenten 
Coördinator: vacature 
Doel: Inzicht geven in de werkzaamheden en vaardigheden van psycho-

logen werkzaam in de belangrijkste disciplines van de psychologie. 
Verkenning van eigen competenties en praktijkmethodisch denken. 

Inhoud: Via hoorcolleges, literatuur en bespreking van casussen wordt
aandacht besteed aan de vraagstellingen, methoden, context en de
relatie daartussen in diverse psychologische beroepen. Daarnaast 
wordt ingegaan op de te volgen vereiste vakken van het Nederlands
Instituut van psychologen (NIP), minoren en de postdoctorale
beroepsmogelijkheden. Door het uitwerken van opdrachten krijgt de
student inzicht in de eigen competenties en hulp bij het maken van
een studie/loopbaanplanning. Het vak doet een beroep op kennis
opgedaan in de inhoudelijke cursussen en de cursussen werkvelden
(BA1-13), gespreks- en groepsvaardigheden (Ba1-09) en gespreks-
en diagnostische vaardigheden (Ba2-11). 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Toetsvorm: werkstuk 
Literatuur:  
· Reader met literatuur + syllabus met casussen 



10. HET DERDE STUDIEJAAR 

Coördinator: 
363 6782 Steyvers, dr. F.J.J.M.  
 
10.1 DOELSTELLING VAN HET DERDE JAAR 
De doelstellingen van het derde  jaar zijn: 
1.  de voorbereiding op de masteropleiding in de psychologie, door een verdieping in 

enige, met elkaar samenhangende differentiaties binnen de psychologie, 
2.  het afsluiten van de academische bacheloropleiding psychologie door het voltooien 

van een bachelorthese. 
 
Het programma van het derde jaar bestaat dit studiejaar uit de volgende onderdelen: 
- De bachelorthese met een omvang van 15 EC 
- Vakken binnen één differentiatie met een omvang van 15 EC 
- Overige differentiatievakken met een omvang van 10 EC 
- Algemeen vormende vakken met een omvang van 5 EC 
- Keuzevakken met een omvang van 15 EC 

 
10.2 OVERZICHT VAN HET DERDE JAAR** 

Semester I Semester II 
 Blok 1a Blok 1b Blok 2a Blok 2b 

Diversiteit in 
organisaties* 
(BA3-AOP2) 

Groepsdynamische 
vaardigheden 
(BA3-AOP1) 

Human factors* 
(BA3-AOP4) / 

(BA3-HG4) 

Motivatie en 
emoties in de arbeid

(BA3-AOP5) 

A
O

P 

 Personeels-
psychologie 
(BA3-AOP3) 

Interventie-
methodiek 

(BA3-AOP6) 

 

Klinische 
neuropsychologie 

(BA3-HG1) 

Cognitieve 
neurowetenschap*

(BA3-HG6) 

Ontwikkelings-
neuropsychologie 

(BA3-HG3) 

Gerontologie 
(BA3-HG5) 

H
&

G
 

Informatieverwerking 
en taakverrichting* 

(BA3-HG2) 

   

Theorieën over 
ontwikkelings-

gebieden 
(BA3-KO1) 

Theorieën over 
psychopathologie 

(BA3-KO2) 

Practicum 
diagnostische 
vaardigheden 

(BA3-KO4) 

Directieve en 
klachtgerichte 

interventie 
(BA3-KO6) 

K
&

O
 

Psychopathologische 
beelden 

(BA3-KO3) 

 Ontwikkeling en 
psychotherapie 

(BA3-KO7) 

 

Sociale 
beinvloeding* 
(BA3-SPT7) 

Intergroeps-
processen* 
(BA3-SPT2) 

Intragroeps-
processen 

(BA3-SPT1) 

Intrapersoonlijke 
processen 

(BA3-SPT4) 

SP
T 

 Interpersoonlijke 
processen 

(BA3-SPT3)*  

 Fundamenten van 
de Sociale 

Psychologie 
(BA3-SPT8) 

15 EC Bachelorthese (over 2 en 3 blokken) 
5 EC AVV (blok naar keuze) 
15 EC keuzeruimte (blok naar keuze) 
* cursus wordt in het Engels gegeven. 
** voor studenten die vóór 2007-2008 met de studie zijn begonnen. 
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10.3 Bachelorthese  
Blok 1a-2b Ba3-01 Bachelorthese (start elk blok; duurt 2 of 3 blokken) 15 EC 
 
10.4 Differentiatievakken 
Voor het bachelordiploma moet men 25 EC aan differentiatievakken halen, waarvan 
minimaal 15 EC uit 1 richting. De overige 10 EC kan men in een andere richting halen of in 
diezelfde richting. Indien men meer dan 25 EC aan differentiatievakken haalt, komt het 
surplus in de keuzeruimte (zie aldaar). 
 
Blok  code vak   EC 
Semester I 
Blok 1a Ba3-AOP2 Diversiteit in organisaties* 5 
Blok 1a Ba3-HG1 Klinische neuropsychologie 5 
Blok 1a Ba3-HG2 Informatieverwerking en taakverrichting* 5 
Blok 1a Ba3-KO1 Theorieën over ontwikkelingsgebieden 5 
Blok 1a Ba3-KO3 Psychopathologische beelden 5 
Blok 1a Ba3-SPT7 Sociale beïnvloeding* 5 
Blok 1b Ba3-AOP1 Groepsdynamische vaardigheden 5 
Blok 1b Ba3-AOP3 Personeelspsychologie 5 
Blok 1b Ba3-HG6 Cognitieve neurowetenschap* 5 
Blok 1b Ba3-KO2 Theorieën over psychopathologie 5 
Blok 1b Ba3-SPT2 Intergroepsprocessen* 5 
Blok 1b Ba3-SPT3 Interpersoonlijke processen* 5 
 
Semester II 
Blok 2a Ba3-AOP4/HG4 Human factors*  5 
Blok 2a Ba3-AOP6 Interventiemethodiek 5 
Blok 2a Ba3-HG3 Ontwikkelingsneuropsychologie 5 
Blok 2a Ba3-KO4 Diagnostische vaardigheden bij advisering en hulpverlening 5 
Blok 2a Ba3-KO7 Ontwikkeling en psychotherapie, de rol van interpersoonlijke 
  processen 5 
Blok 2a Ba3-SPT1 Intragroepsprocessen 5 
Blok 2b Ba3-AOP5 Motivatie en emotie in de arbeid 5 
Blok 2b Ba3-HG5 Gerontologie  5 
Blok 2b Ba3-KO6 Directieve en klachtgerichte interventies 5 
Blok 2b Ba3-SPT4 Intrapersoonlijke processen 5 
Blok 2b Ba3-SPT8 Fundamenten van de sociale psychologie 5 
 
 
10.5 Omschrijving van de bachelorthese 
 
Bachelorthese PSBA3-01
Docent: diverse docenten 
Coördinator: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Ingangseisen: PSBA2-6, PSBA2-7, PSBA2-8 en PSBA2-9 
Doel: Leren een onderzoek op te zetten, uit te voeren en daarvan verslag

te doen. Het leren een wetenschappelijke vraagstelling te formuleren
en te beantwoorden door middel van het toepassen van
psychologische theorieën en methodologische kennis en leren over
het onderzoek te communiceren door het schrijven van een
individueel verslag. 

Inhoud: De inhoudelijke activiteiten omvatten de ontwikkeling van een vraag-
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stelling, de keuze van de onderzoeksmethode, uitvoering van het
onderzoek en de analyse van de resultaten en een discussie van de
resultaten en de implicaties daarvan. De onderzoekthema’s worden
via Nestor bekend gemaakt. De werkwijze is afhankelijk van het 
karakter van het onderzoek dat de basis van de bachelorthese vormt.
Het onderzoek wordt in kleine groepen uitgevoerd (5 studenten). De
bachelorthese omvat een individueel verslag van het onderzoek
geschreven volgens de binnen de psychologie internationaal erkende 
richtlijnen. 

EC: 15 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: practicum 
Toetsvorm: practicum, werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Er is één verplichte startbijeenkomst, en verder spreekt men (meestal

wekelijks) af met de begeleidende docent. Naast het verslag worden 
ook deelname en inzet beoordeeld. 
Het cijfer wordt pas geldig als het verslag is ingeleverd bij het
thesedepot. Verder is men ook verplicht deel te nemen aan een
bachelortheseconferentie. Deze conferenties worden viermaal per 
jaar georganiseerd en elke groep dient aan het einde van de these
eenmaal het eigen onderzoek te presenteren. 
Er wordt een contract opgemaakt waarin o.a. duur en einddatum zijn
opgenomen. 
Meer informatie in de “Bachelorthese-brochure” en in “Schriftelijk
rapporteren in de Bacheloropleiding Psychologie” (beide via de
Nestor-site van de Bachelorthese te verkrijgen). Intekening vindt
plaats via Progresswww, enkele weken voor de start van elk blok;
groepsintekening vindt plaats op Nestor. 
Engelstalige deelname is mogelijk. 

  
10.6 Omschrijving van de differentiatievakken 
 
Groepsdynamische vaardigheden PSBA3-AOP1
Docent: dr. J.A.M. Heesink, drs. T. Veltman 
Coördinator: dr. J.A.M. Heesink 
Doel: 1. Oog krijgen voor en het leren omgaan met groepsdynamische

processen. 
2. Inzicht krijgen in het eigen functioneren in een groep.  
3. Voorbereiden en geven van het practicum Gespreks- en 
groepsvaardigheden. 

Inhoud: In de cursus oefent men vaardigheden en rollen die nodig zijn voor
het begeleiden van de cursus Gespreks- en groepsvaardigheden. Er 
wordt veelvuldig stilgestaan bij de zich voltrekkende groeps-
processen, waarbij reflectie plaatsvindt over de rol van groepsleider,
individuele bijdragen van groepsleden aan het groepsfunctioneren,
het coachen van medewerkers, leiders en teams, intergroeps-
ontwikkeling en teamontwikkeling en interventies als derde partij bij
conflicten tussen individuen en groepen. In groepjes van 2 dient elke
cursist een dag voor te bereiden en de oefeningen daarvoor te
begeleiden als teamleider of inleider van een thema. Het geleerde 
wordt actief toegepast tijdens het begeleiden van het practicum
Gespreks- en groepsvaardigheden. Na afloop daarvan wordt een 



38 Bachelorstudiegids Psychologie 2008-2009 

leerverslag gemaakt. 
EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
Opmerkingen: De cursus start in blok Ib van het eerste semester, drie weken

voorafgaand aan de start van het practicum zal een Informatie/
college van 2 uur plaatsvinden; een voortgangstoets maakt deel uit
van deze cursus. De inzet is wekelijks vanaf week 2 (6x) een volle
werkdag (9.00 tot 17.00). Een onlosmakelijk onderdeel van de cursus
is dat men als begeleider/student-assistent optreedt van een groep 
studenten die het eerstejaars practicum Gespreks- en groeps-
vaardigheden (BA1-09) volgt. Dit betekent dat men feedback moet
geven op de draaiboeken die de studenten maken en de groep
begeleidt bij de practicumdagen. Hiervoor moet men rekenen op 80
uur. Dit zal beloond worden met 3 onderwijsassistentiepunten. Voor
het begeleiden van een tweede groep krijgt men een aanstelling als
studentassistent. Meer informatie: vo-psychologie@rug.nl. 

Literatuur:  
· losse artikelen uit te delen tijdens de cursus 
· Heesink, J.A.M., Syllabus 2008/2009, € 10,00 
 
Diversiteit in organisaties (diversity in organisations) PSBA3-AOP2
Docent: diverse studenten 
Coördinator: dr. A.H. de Lange 
Doel: Inzicht geven in sociale processen in organisaties die het gevolg zijn

van diversiteit. Vanuit theoretische noties en recente empirische
onderzoeksresultaten leren deze processen te verklaren en op een
onderbouwde wijze interventies te ontwerpen/kiezen die inhaken op
deze onderliggende processen.  
De student leert praktijkvraagstukken in een onderzoeksvoorstel uit te
werken, de vraagstukken op basis van relevante onderzoeks-
resultaten te beantwoorden en hierover schriftelijk en mondeling te
rapporteren. 

Inhoud: De werkvloer wordt steeds diverser van samenstelling, zowel wat
betreft onveranderbare kenmerken (zoals sekse, culturele, achter-
gronden en leeftijd) als wat betreft veranderbare kenmerken (zoals
professionele achtergrond en werkervaring). Dit kan negatieve, maar
ook positieve gevolgen hebben voor de interactie tussen
medewerkers. Samenwerking tussen werknemers met verschillende
achtergronden is veelal lastig en kan aanleiding geven tot conflict,
communicatieproblemen en subgroepvorming. Diversiteit kan ook
positieve gevolgen hebben in termen van een verhoogde creativiteit
en een beter aanpassingsvermogen. In deze cursus wordt de invloed
van diversiteit in organisaties op werkprocessen en – uitkomsten 
behandeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan verschillende
vormen van diversiteit. Tevens wordt ingegaan op werkgerelateerde
factoren die bepalen of diversiteit positieve dan wel negatieve
uitkomsten heeft. De sociale identiteitstheorie geldt als centraal
raamwerk bij de behandeling van diversiteitsgerelateerde vraag-
stukken. 
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EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze), werkstuk 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven. Het werkstuk wordt

groepsgewijs gemaakt. 
Literatuur:  
· Stockdale, Margaret S. and Crosby, Faye J., The psychology and management of 

workplace diversity (2004) (ISBN: 1405100966), € 38,50 
 
Personeelspsychologie PSBA3-AOP3
Docent: dr. E.F. Rietzschel 
Coördinator: dr. E.F. Rietzschel 
Doel: Overzicht geven van de belangrijkste concepten en modellen op het

gebied van de personeelspsychologie. 
Inhoud: In de colleges wordt ingegaan op de verschillende thema’s van de

personeelspsychologie: personeelsplanning, functieanalyse, perso-
neelsselectie en -beoordeling, opleiding en loopbaanontwikkeling.
Extra aandacht wordt besteed aan de specifieke (theoretische,
methodologische, statistische) expertise van de psycholoog in het
personeelsbeleid, en aan de link tussen onderzoek en praktijk in de
personeelspsychologie. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Artikelen Personeelspsychologie (via Nestor) 
· Lievens, F., Handboek human resource management (ISBN: 9077442618), € 40,00 
 
 Human factors PSBA3-AOP4
Docent: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Coördinator: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Doel: Het geven van een overzicht van het vakgebied van de Cognitieve

Ergonomie - engineering psychology, inzicht geven in het domein van
de mens-machine-interactie zoals benaderd vanuit de cognitieve
psychologie, en in methoden en technieken voor evaluatie van
applicaties en ontwerprichtlijnen. 

Inhoud: Cognitieve ergonomie is gericht op de toepassing van de kennis over
menselijke vaardigheden en beperkingen op het ontwerp van
systemen en producten. Deze kennis wordt toegepast om systemen
te ontwerpen die gebruikersvriendelijk zijn terwijl de effectiviteit van 
werknemers verhoogd wordt en de kans op ongelukken verminderd
wordt. Het uitgangspunt is dat de betrouwbaarheid, efficiency en
bruikbaarheid van systemen en producten moet geoptimaliseerd
worden tijdens het designproces. In deze cursus leert u hoe kennis 
over het geheugen, de aandacht, waarneming en denkprocessen
wordt gebruikt in de praktijk en hoe deze kennis vorm krijgt in
richtlijnen en designprincipes. De nadruk wordt gelegd op het hele
informatieverwerkingsproces: het waarnemen van informatie, cognitie 
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en het uitvoeren van acties. Theorieën en technieken die binnen de
ergonomie zijn ontwikkeld zoals systeembetrouwbaarheid en
foutenanalyse (het voorspellen en beoordelen van menselijke fouten),
de bepaling van mentale belasting en taakanalyse vormen het kader 
voor toepassingen van kennis uit de verrichtingenleer. De stof van
het boek wordt op het college uitgelegd en waar nodig uitgebreid. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze), werkstuk (individueel) 
Opmerkingen Deze cursus wordt in het Engels gegeven 
Literatuur:  
· Wickens, C.D. & Hollands, J.G. (2000)., Engineering psychology and human 

performance (3nd edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
(ISBN: 0-321-04711-7), € 70,00 

· Powerpoints van de colleges en overige literatuur (via Nestor) 
  
 Motivatie en emoties in de arbeid PSBA3-AOP5
Docent: drs. L.J. Renkema 
Coördinator: drs. L.J. Renkema 
Doel: De cursus beoogt een overzicht te geven van de psychologische 

theorievorming over de motivationele en emotionele sturing en
dynamiek van het handelen in de arbeid. 

Inhoud: Naast kennis en vaardigheden hangt het resultaat van onze
activiteiten af van onze motivatie. Stemming en emoties beinvloeden
de wijze waarop cognitieve en geheugenprocessen verlopen, en
bepalen zodoende onze doelkeuzen en onze beslissingen om een
eerder gekozen doel al of niet en met meer of minder inzet na te
(blijven)streven. Uit de literatuur rondom goalsetting blijkt dat mensen
zeer gemotiveerd zijn om hun eigen doelen na te streven. De vraag is
welke doelen mensen zoal hebben, en waarom. Deze kennis is een
voorwaarde voor het motiveren van mensen in allerlei situaties:
binnen organisaties, op het werk, bij de studie, bij therapieen, etc. De 
bruikbaarheid van motivatietheorieën in de praktijk zal aan de hand 
van toepasselijke voorbeelden worden geillustreerd. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Syllabus, € 8,00 
  
 Interventie-methodiek PSBA3-AOP6
Docent:  vacature 
Coördinator:  vacature 
Doel: Het bijbrengen van inzicht in interventieprocessen in organisaties op

verschillende niveaus (organisatie, team, individu). Hierbij wordt 
aandacht besteed aan zowel het perspectief van degenen die de
interventie ondergaan, het management, als de interventie-
deskundige. Er ligt een sterke nadruk op het toepassen van psycho-
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logische theorieën op interventies in organisaties. 
Inhoud: Het implementeren van interventies is een belangrijk toepassing van

de organisatiepsychologie. Deze cursus belicht een proces-
benadering van organisatieverandering van het eerste contact, via
diagnose, planning van de interventie, de daadwerkelijke uitvoering,
tot de evaluatie. In iedere stap ligt de nadruk op de psychologische
processen bij de betrokkenen welke worden besproken aan de hand
van organisatiepsychologische theorieën en modellen, en praktijk-
voorbeelden. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
 
 Klinische neuropsychologie PSBA3-HG1
Docenten: prof. dr. J.M. Bouma,  diverse docenten,  gastdocent(en) 
Coördinator: prof. dr. J.M. Bouma 
Doel: Overzicht van de psychologische gevolgen van hersenletsel 
Inhoud: De belangrijkste theorieën en onderzoeksmethoden betreffende de

relatie tussen hersenstoornissen en gedrag worden besproken, mede
aan de hand van representatieve voorbeelden van onderzoek bij
patiënten met verschillende neurologische ziektebeelden. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan de behandeling en begeleiding van
patiënten met hersenaandoeningen. De meeste nadruk ligt hierbij op 
volwassen patiënten. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Deelman, B., Eling, P., De Haan, E. & Van Zomeren, E. (2004), Klinische 

neuropsychologie (ISBN: 905352-975 6), € 51,00 
· Aanvullende literatuur (via Nestor aangeboden) 
 
Informatieverwerking en taakverrichting (information processing 
and task performance) 

PSBA3-HG2

Docenten: diverse docenten 
Coördinator: prof. dr. K.A. Brookhuis 
Doel: Kennis maken met een aantal belangrijke thema’s binnen het veld

Informatieverwerking en Taakverrichting van de Experimentele
Psychologie. 

Inhoud: Basisvak dat een overzicht biedt van de belangrijkste thema’s van
experimenteel onderzoek naar menselijke taakverrichting en de
methodologie daarvan, met nadruk op aandachtsprocessen. Onder 
andere komen aan de orde: selectieve en verdeelde aandacht,
organisatie en regulatie van taakverrichting, taakbelasting en
individuele verschillen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
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Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven. 
Literatuur:  
Johnson, A. & Proctor, R.W., Attention: Theory and Practice (ISBN: 0761927611), € 35,50
  
Ontwikkelingsneuropsychologie PSBA3-HG3
Docenten: dr. J.J. van der Meere,  gastdocent(en) 
Coördinator: dr. J.J. van der Meere 
Doel: Kennis maken met en inzicht verkrijgen in de ontwikkelings-

stoornissen vanuit neuropsychologisch perspectief met speciale 
aandacht voor de problematiek van kinderen en adolescenten. 

Inhoud: In de cursus worden de theoretische achtergronden die ten grondslag
liggen aan de neuropsychologische stoornissen bij kinderen met
zowel aangeboren als niet-aangeboren hersenletsel behandeld. 
Hierbij wordt aandacht besteed aan de relatie tussen afwijkende
ontwikkeling van het zenuwstelsel en ontwikkelingsstoornissen (o.a.
leer- en leesstoornissen en gedragsstoornissen), neuropsychiatrische
aandoening (bijv. autisme en ADHD) en bepaalde genetische
afwijkingen (bijv. Down syndroom en Williams syndroom). Daarnaast
wordt specifieke aandacht besteed aan de problemen die voorkomen
bij kinderen met een hersentrauma. Tevens wordt ingegaan op de
plasticiteit van het zenuwstelsel en de implicaties die de stoornissen
hebben voor de neuropsychologische diagnostiek en de verschillende
vormen van behandeling. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen:  
Literatuur:  
· Anderson, V., Northam, E., Hendry, J. & Wrennall, J, Developmental Neuropsychology: 

A Clinical Approach. Chapters 1-5. (ISBN: 0863777058), € 42,80 
· Syllabus, € 10,00 
  
Human factors PSBA3-HG4
Docent: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Coördinator: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Doel: Het geven van een overzicht van het vakgebied van de Cognitieve

Ergonomie - engineering psychology, inzicht geven in het domein van
de mens-machine-interactie zoals benaderd vanuit de cognitieve
psychologie, en in methoden en technieken voor evaluatie van
applicaties en ontwerprichtlijnen. 

Inhoud: Cognitieve ergonomie is gericht op de toepassing van de kennis over
menselijke vaardigheden en beperkingen op het ontwerp van
systemen en producten. Deze kennis wordt toegepast om systemen 
te ontwerpen die gebruikersvriendelijk zijn terwijl de effectiviteit van
werknemers verhoogd wordt en de kans op ongelukken verminderd
wordt. Het uitgangspunt is dat de betrouwbaarheid, efficiency en
bruikbaarheid van systemen en producten moet geoptimaliseerd 
worden tijdens het designproces. In deze cursus leert u hoe kennis
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over het geheugen, de aandacht, waarneming en denkprocessen
wordt gebruikt in de praktijk en hoe deze kennis vorm krijgt in
richtlijnen en designprincipes. De nadruk wordt gelegd op het hele 
informatieverwerkingsproces: het waarnemen van informatie, cognitie
en het uitvoeren van acties. Theorieën en technieken die binnen de
ergonomie zijn ontwikkeld zoals systeembetrouwbaarheid en fouten-
analyse (het voorspellen en beoordelen van menselijke fouten), de
bepaling van mentale belasting en taakanalyse vormen het kader
voor toepassingen van kennis uit de verrichtingenleer. De stof van
het boek wordt op het college uitgelegd en waar nodig uitgebreid. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze), werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven 
Literatuur:  
· Wickens, C.D. & Hollands, J.G. (2000)., Engineering psychology and human 

performance (3nd edition). Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 
(ISBN: 0-321-04711-7 ), € 70,00 

· Powerpoints van de colleges en overige literatuur (via Nestor) 
 
Gerontologie PSBA3-HG5
Docenten: prof. dr. W.H. Brouwer,  gastdocent(en) 
Coördinator: prof. dr. W.H. Brouwer 
Doel: Het verschaffen van kennis over psychologische veranderingen bij 

het gezonde ouder worden en bij met veroudering samenhangende
aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, m.n. dementiële 
syndromen; inzicht geven in de individuele en sociale (maat-
schappelijke) implicaties van het ouder worden en de veranderende 
leeftijdsopbouw van de bevolking. 

Inhoud: Er wordt gebruik gemaakt van een neuropsychologische en een
ontwikkelingspsychologische invalshoek. Onderwerpen waaraan
aandacht wordt besteed zijn ondermeer: 
- Onderzoeksdesigns in de gerontologie. 
- Biologische en psychologische theorieën ten aanzien van 
  veroudering. 
- Ontwikkeling van persoonlijkheid en cognitieve stijlen over de 
   levensloop.  
- Ontwikkeling van psychologische functies en vaardigheden over de
   levensloop. 
- Relaties tussen veroudering en lichamelijke en psychische 
  gezondheid en de invloed van de “vergrijzing” op de 
  gezondheidszorg. 
- Effecten van volwassen ontwikkeling en veroudering in sociale 
  relaties, werk en verkeer. 
- Veel voorkomende met veroudering samenhangende aandoeningen
  van het centrale zenuwstelsel.  
- Invloed van veroudering en verouderingsziekten op het psychisch 
  welzijn en het ontstaan en beloop van stemmingsproblemen, m.n. 
  depressie 
- Psychologische interventies gericht op ouderen en bij dementie. 
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EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Schroots, J.J.F. (red.) (2002), Handboek Psychologie van de Volwassen Ontwikkeling 

en Veroudering. Assen: van Gorcum (ISBN: 9023235967), € 55,00 
 
Cognitieve neurowetenschap (Cognitive neurosciences) PSBA3-HG6
Docenten: prof. dr. R. de Jong, dr. A.A. Wijers 
Coördinator: prof. dr. R. de Jong 
Doel: Inleiding geven in de belangrijkste theoretische thema’s en 

technieken van onderzoek in het interdisciplinaire vakgebied van de
Cognitieve Neurowetenschap. 

Inhoud: De cognitieve neurowetenschap bestudeert de relaties tussen
taakverrichting, taakomgeving en fysiologische processen, zoals
zichtbaar gemaakt d.m.v. verschillende neuro-imaging methoden 
(EEG, ERP’s, PET, fMRI etc.). Enerzijds betreft dit fundamenteel
onderzoek naar de architectuur en neuro-anatomische grondslag van 
specifieke processen die ten grondslag liggen aan de mentale
functies als aandacht, geheugen, taal, cognitieve controle etc. 
Anderzijds betreft het toegepast onderzoek naar veranderingen in
cognitie en hersenmechanismen t.g.v. psychiatrische en neuro-
psychologische stoornissen en ontwikkeling/ veroudering. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven 
Literatuur:  
· Gazzaniga, M.S. Ivry, R.B. & Mangun, G.R. (2002, 2nd edition), Cognitive Neuroscience 

(The Biology of the mind) (ISBN: 0393927067), € 56,95 
 
Theorieën over ontwikkelingsgebieden PSBA3-KO1
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. P.L.C. van Geert 
Coördinator: dr. G. Breeuwsma 
Doel: In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste

thema’s uit de cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling en 
de verschillende theoretische invalshoeken die daarbij een rol spelen.

Inhoud: Tijdens de hoorcolleges zal ingegaan worden op de belangrijkste
veranderingen en processen die een rol spelen in de cognitieve,
sociale en persoonlijkheidsontwikkeling. De nadruk zal daarbij liggen
op het normale ontwikkelingsverloop, maar met aandacht voor
ontwikkelingsrisico’s en/of de gestoorde ontwikkeling, en gerelateerd
aan fase-specifieke kenmerken van de ontwikkeling. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
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Literatuur:  
· Siegler, R.S. &Alibali, M.W., Children’s thinking (ISBN: 0-13-129333-8), € 60,00 
· Schaffer, H.R., Social development (ISBN: 0-631-18574-7), € 37,00 
 
 Theorieën over psychopathologie PSBA3-KO2
Docenten: prof. dr. J.M. Bouma, prof. dr. P.J. de Jong 
Coördinator: prof. dr. P.J. de Jong 
Doel: Kennis nemen van de belangrijkste theoretische orientaties in het

veld van de psychopathologie en die kunnen toepassen bij het 
verklaren van het ontstaan en voortbestaan van bepaalde vormen
van disfunctioneel gedrag. 

Inhoud: In deze cursus komen de belangrijkste mechanismen aan bod die
een rol spelen bij het ontstaan en voortbestaan van stoornissen als 
depressie, verslaving, fobieen, en gedragsstoornissen. Een aantal
prominente theoretische orientaties zijn hierbij als uitgangspunt
gekozen waarbij het accent wisselend zal liggen op de rol van
ontwikkeling en levensfase, de invloed van leerervaringen, de rol van 
geheugen- en aandachtsprocessen en op de wederkerige relaties
tussen (neuro)fysiologie en gedrag. Tijdens de colleges zullen de
verschillende mechanismen op een geintegreerde manier worden
behandeld en geillustreerd aan de hand van de relevante 
stoornissen. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Syllabus, € 45,00 
  
Psychopathologische beelden PSBA3-KO3
Docenten: dr. C.L.H. Bockting, dr. T.K. Bouman, dr. R.J.C. Huntjens, dr. M.H. 

Nauta, gastdocent(en) 
Coördinator: dr. C.L.H. Bockting 
Doel: Kennismaken met de fenomenologie van psychische stoornissen in

de verschillende levensfasen. Het kunnen onderscheiden van de 
verschillende klinische beelden. 

Inhoud: In deze cursus passeren verschillende psychische stoornissen de
revu. Er wordt ingegaan op vragen als: wat onderscheidt normaal van
abnormaal gedrag? Hoe kun je verschillende klinische syndromen het
beste diagnostiseren? Wat zijn de voor- en nadelen van een 
diagnostisch classificatiesysteem als de DSM-IV-TR? Hoe 
manifesteert een bepaald syndroom zich in de verschillende levens-
fasen? In de hoorcolleges demonstreren diverse (gast)docenten uit 
de praktijk de karakteristieke kenmerken van (veelvoorkomende)
stoornissen. Er wordt daarbij veelvuldig gebruik gemaakt van video-
en casusmateriaal. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
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Literatuur:  
· Koster van Groos, G.A.S. (2007). Beknopte handleiding bij de diagnostische criteria 

van de DSM-IV-TR.  Bureau-editie.(Vertaling uit het Engels), (3e druk). Amsterdam: 
Harcourt Assessment B.V. (ISBN10: 9026517777). € 64,70. Deze is ook in het geheel 
ONLINE in te zien (website wordt bekend gemaakt op Nestor).  

· Casuistiek op website (website wordt bekend gemaakt op Nestor) 
.    Syllabus, € 15,00 
 
Diagnostische vaardigheden bij advisering en hulpverlening PSBA3-KO4
Docenten: dr. T.K. Bouman, dr. E.S. Kunnen, dr. P.J. Tellegen,  dr. M.W.G.van 

Dijk 
Coördinator: dr. M.W.G. van Dijk 
Doel: Inzicht geven in diagnostische procedures in de praktijk van de

klinische psychologie en de ontwikkelingspsychologie, laten 
kennismaken en leren omgaan met testmethoden die in de
diagnostiek worden gebruikt en oefenen van een aantal
diagnostische vaardigheden. 

Inhoud: In een eenmalig, inleidend hoorcollege wordt eerst een kader
geschetst waarbinnen diagnostiek plaatsvindt. In de daaropvolgende 
practicumdagdelen wordt kennisgemaakt met verschillende tests,
wordt geoefend met enkele testmethoden, het integreren van
testuitkomsten en de schriftelijke rapportage van testuitkomsten.
Daarnaast wordt ook geoefend met een anamnese, een 
adviesgesprek met ouders en het schrijven van brieven naar
verwijzers. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Invulling van het practicum: hoorcollege (week 1), werkcollege/

practicum (week 1 t/m 7; 1 dagdeel per week), oefening in kleine
groepen (week 2 t/m7; 1 dagdeel per week.) 

Literatuur:  
· Luteijn, F., Arrindell, W.A., Deelman, B.G., Kamphuis, J.H., & Vertommen, H. (red.) 

(2005), Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg (ISBN: 90 5931 335 6), 
€ 47,50 

· Syllabus, € 10,00 
 
Directieve en klachtgerichte interventie PSBA3-KO6
Docenten: dr. C.L.H. Bockting, dr. T.K. Bouman, dr. W.J.P.J. van Hout, dr. 

M.H. Nauta 
Coördinator: dr. M.H. Nauta 
Doel: Het geven van een overzicht van de achtergronden, principes en 

toepassingsgebieden van directieve en klachtgerichte interventies
over de gehele levensloop. 

Inhoud: De hoorcolleges behandelen klachtgerichte en directieve therapieën
zoals die worden toegepast bij kinderen, jongeren en volwassenen. 
De theoretische uitgangspunten van de gedragstherapie, de
cognitieve therapie en de therapie bij grotere cliëntsystemen (zoals
gezinnen en koppels) worden besproken. Daarnaast wordt ingegaan
op het (gedrags)therapeutisch proces en daarmee samenhangende 
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factoren. Aan de hand van (video)voorbeelden worden thera-
peutische interventies toegelicht en wordt hun effectiviteit besproken.

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Scholing, H.A. & Braet, C. (2002), Angststoornissen bij kinderen. Houten: Bohn Stafleu 

Van Loghum (ISBN: 90 313 3617 3), € 28,50 
· E-reader op Nestor 
· Hermans, D., Eelen, P., & Orlemans, J.W.G. (2007), Inleiding tot de gedragstherapie. 

Houten: Bohn Stafleu Van Loghum (ISBN: 978 90 313 4288 4), € 49,50 
 
Ontwikkeling en psychotherapie: de rol van interpersoonlijke 
processen 

PSBA3-KO7

Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. P.J. de Jong,  gastdocent(en) 
Coördinator: prof. dr. P.L.C. van Geert 
Doel: Inzicht verschaffen in de essentiele rol van interpersoonlijke

processen in psychotherapie en de menselijke ontwikkeling. 
Inhoud: In deze cursus ligt de nadruk op de interpersoonlijke relatie in de

psychotherapie en op de relatie als basis van de individuele
ontwikkeling. Aandacht wordt besteed aan allerlei aspecten van de
therapeutische relatie en aan interpersoonlijke processen die een 
bevorderende of remmende rol spelen in psychotherapie en in de
individuele ontwikkeling. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Teyber, E., Interpersonal process in psychotherapy; an integrative model (ISBN: 

0534515649), € 61,00 
· Aanvullende artikelen via Nestor 
 
Intragroepsprocessen PSBA3-SPT1
Docent: dr. M. van Zomeren 
Coördinator: dr. M. van Zomeren 
Doel: Kennisname van groepsdynamische theorieën en onderzoek en

inzicht in hun toepasbaarheid. 
Inhoud: Er komen onderwerpen als groepsvorming, ontwikkeling en structuur,

conformiteit, sociale invloed en macht, leiderschap, groepsprestatie,
besluitvorming in groepen, en intra- en intergroepsconflict aan de 
orde. Tevens wordt nader ingegaan op het toepassen van 
groepsdynamische theorieën op praktijksituaties. Om begrip te
krijgen voor het soort vragen dat men als groepsdynamicus stelt,
moet men een verplicht paper schrijven over een theoretische
analyse van groepsprocessen waar men zelf in de praktijk mee te 
maken heeft gehad. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
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Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2   
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) en opdracht 
Opmerkingen: De opdracht telt voor 1/3 en het tentamen voor 2/3 van het eindcijfer.
Literatuur:  
· Brown, R. (2000). Group Processes: Dynamics within and between groups (second 

edition). Oxford: Blackwell. (SBN: 0631184961 / 0631218521) € 35,10 
· Aanvullende artikelen / hoofdstukken 
 
Intergroepsprocessen (Intergroup processes) PSBA3-SPT2
Docent: dr. S. Otten 
Coördinator: dr. S. Otten 
Doel: De cursus biedt een overzicht van het meest relevante theoretische

en empirische werk van de sociale psychologie van 
intergroepsrelaties. Studenten zullen een dieper inzicht krijgen in
variabelen die intergroepstolerantie en intergroepsconflict
beïnvloeden. 

Inhoud: In de cursus worden de meest invloedrijke theorieën en empirische
methoden op het gebied van intergroepsrelaties besproken. De 
meeste sociaal psychologische benaderingen hebben zich gericht op
de oorzaak en functies van negatieve relaties tussen groepen
(intergroepsconflict, discriminatie, en vooroordelen): Waarom
bevoordelen individuen hun eigen groep en wanneer en waarom 
behandelen ze leden van een andere groep negatief? Echter, er zijn
niet alleen acteurs, maar ook ontvangers van negatief inter-
groepsgedrag. Daarom zullen ook discriminatie en vooroordelen
worden besproken vanuit het perspectief van de ontvanger van inter-
groepsgedrag. Als laatste zullen mogelijkheden worden besproken
om intergroepsrelaties te verbeteren. Hierbij zijn het bevorderen van
intergroepscoöperatie en het reduceren van grenzen tussen
categorieën belangrijke voorbeelden. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De cursus wordt in het Engels gegeven. 
Literatuur:  
· Brewer, M.B. (2003), Intergroup Relations. Buckingham: Open Psychology Press 

(ISBN: 0-335-20989-0 ), € 41,80 
· Klapper met een selectie van artikelen (electronisch via Nestor) Reader with a 

selection of articles (provided electronically via Nestor) 
  
Interpersoonlijke processen (Interpersonal processes) PSBA3-SPT3
Docent: vacature 
Coördinator: prof. dr. T.T. Postmes 
Doel: Een overzicht bieden van de onderwerpen en theorieën op het terrein

van interpersoonlijke relaties, onder meer aan de hand van
evolutionaire perspectieven 

Inhoud: Aan de orde komen uiteenlopende aspecten van intieme relaties.
Veel aandacht wordt besteed aan evolutionaire verklaringen van
paarvorming, sekseverschillen en sociaal gedrag. Daarnaast komen
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verschillende theoretische benaderingen komen aan bod, waaronder
de sociale uitwisselingstheorie, de interdependentietheorie, de zelf-
verificatie theorie, de leertheorie, de gehechtheidstheorie en de
attributietheorie. Aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van
relaties; in stand houden en ‘onderhouden’ van relaties; de rol van
relaties met betrekking tot welbevinden; omgaan met eenzaamheid; 
vriendschappen; de verschillen tussen diverse soorten van attractie;
de rol van uiterlijke aantrekkelijkheid in relaties; het ontstaan en
vermijden van gebondenheid; de achtergronden en gevolgen van
jaloezie; en de betekenis van conflicten in relaties. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven 
Literatuur:  
· Miller, R. et al. (2006), Intimate Relationships. Ney York: McGraw-Hill, 4th edition 

(ISBN: 0072938013), € 50,00 
· Syllabus 
  
Intrapersoonlijke processen PSBA3-SPT4
Docent: dr. E.H. Gordijn 
Coördinator: dr. E.H. Gordijn 
Doel: Kennis verschaffen van theorieën, modellen en empirisch onderzoek

op het gebied van de sociale cognitie. 
Inhoud: Sociale cognitie richt zich op hoe mensen de sociale werkelijkheid

waarnemen, interpreteren, en verklaren. Uitgangspunt hierbij is dat
de mens bepaalde verwachtingen, vooroordelen, motieven en doelen
heeft die de verwerking van sociale informatie beïnvloeden. Sociale
cognitie onderzoek richt zich dan ook op de rol van cognitieve en
affectieve processen in de totstandkoming van zelfbeoordeling,
sociale vergelijking, stereotypering en vooroordeel, en persoons-
perceptie. Nadruk ligt hierbij steeds op de bespreking van
fundamenteel, experimenteel onderzoek aan de hand van alledaagse
voorbeelden en anekdotes. Aan de orde komen onder meer:
cognitieve versus sociale psychologie, schema’s, geheugenmodellen,
automatische processen, zelfbeeld en verwerking van informatie,
indruksvorming en stereotypering, hete en koude cognities. In de
wekelijkse colleges wordt de stof van het boek behandeld,
geïllustreerd met voorbeelden en nieuwe onderzoeksresultaten. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Kunda, Ziva, Social Cognition, making sense of people (ISBN: 0262611430), € 47,80 
 
Sociale beinvloeding (Social influence) PSBA3-SPT7
Docent: dr. E.M. Steg 
Coördinator: dr. E.M. Steg 



50 Bachelorstudiegids Psychologie 2008-2009 

Doel: Een overzicht van de theorie van sociale beïnvloedingsprocessen en
de toepassing daarvan. 

Inhoud: In deze cursus wordt het begrip sociale beïnvloeding op verschillende
niveau’s besproken; vanaf hoe individuen elkaar beïnvloeden tot hoe
individuen beïnvloed worden door algemene culturele normen. 
Verschillende psychologische en interpersoonlijke processen die ten
grondslag liggen aan sociale beïnvloeding worden besproken. In het
bijzonder wordt aandacht besteed aan de toepassing van sociale
beïnvloedingsprincipes om consumentengedrag en gezondheids-
gedrag te kunnen begrijpen en veranderen. Onderwerpen die aan de
orde komen omvatten de fundamentele motieven die aan gedrag ten
grondslag liggen, de processen die aan informatie-uitwisseling ten 
grondslag liggen en de invloed van publiciteits- en advertentie-
campagnes op attituden en gedrag, en de culturele verschillen in
sociale beïnvloedingsprocessen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven 
Literatuur:  
· Cialdini, R. B. , Influence: Science and practice (international edition 2001, Allyn & 

Bacon). (ISBN: 0321011473), € 35,00 
· Syllabus available on Nestor 
  
Fundamenten van de Sociale Psychologie PSBA3-SPT8
Docenten: prof. dr. T.T. Postmes,  gastdocent(en) 
Coördinator: prof. dr. T.T. Postmes 
Doel: Het verschaffen van inzicht in de vragen, theorieën en standpunten

die ten grondslag liggen aan de sociale psychologie 
Inhoud: In deze cursus staan vragen centraal waar de sociale psychologie al

lang mee worstelt, bijv.: hoe beinvloeden mensen elkaar? Bestaat er 
zoiets als een psychologie van groepen? Wat is de oorsprong van
ons zelfbeeld? Wat motiveert ons (sociale) gedrag? Waarom discrimi-
neren we andere groepen? Gaat onze maatschappij ten onder aan
individualisme? Op dit soort vragen zijn in de oudere en heden-
daagse sociale psychologie heel wat interessante en invloedrijke
antwoorden gegeven. Die vormen het hoofdonderwerp van deze
cursus. Al studerend en discussierend verkrijgt u inzicht in belangrijke
theoretische stromingen, hun voor- en nadelen, en hun invloed. Het 
college zal deels bestaan uit een forum waarin wetenschappers en
anderen van buiten het vak hun visie op de sociale psychologie 
geven. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze), 

werkstuk 
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10.7 Algemeen vormende vakken (AVV) 
Het Studium Generale van de RUG stelt elk studiejaar een keuzeprogramma Algemeen 
Vormende Vakken samen. De keuze van het AVV-vak behoeft de goedkeuring van de 
Examencommissie van de bacheloropleiding. De goedkeuring wordt automatisch verstrekt 
voor vakken die in het AVV-programma staan vermeld, behalve voor de vakken die 
overlappen met binnen de opleiding psychologie aangeboden vakken.  Een overzicht 
wordt jaarlijks bekend gemaakt op de website van de opleiding. (www.rug.nl/avv)  Neem 
bij twijfel contact op met de studieadviseur. 
 
10.8  Keuzeruimte  
In het bachelorprogramma is een keuzeruimte van in totaal 20 EC. Deze ruimte kan men 
invullen met: 
 - een of meer van de hieronder genoemde keuzevakken 
 - extra differentiatievakken boven het verplichte minimum van 25 EC 
 - onderwijsassistentiepunten met een maximum van 5 EC 
 - literatuurstudie, afgerond met een tentamen met een minimum van 2 EC 
 - postpropedeutische vakken van een andere universitaire bacheloropleiding in 

binnen- of buitenland. Hiervoor is goedkeuring vooraf van de examencommissie 
verplicht.  

 
10.8.1 Overzicht van de keuzevakken 

Semester I Semester II 
Blok 1a Blok 1b Blok 2a Blok 2b 

Experimentele 
vaardigheden 

(BA-KV11) 

Persoonlijkheids-
psychologie* 
(BA-KV09) 

Seksuologie 
(BA-KV01) 

Modellen en 
simulaties voor de 

psychologie 
(BA-KV03) 

Controversen in de 
psychologie 
(BA-KV16) 

Biopsychologie van 
de ontwikkeling 

(BA-KV18) 

Overzicht GGZ 
(BA-KV05) 

Onderwijs-
psychologie 
(BA-KV08) 

 De psychologische 
ontwikkeling in de 
tweede levenshelft 

(BA-KV20) 

Filosofie van de 
psychologie 
(BA-KV15) 

Experimentele 
ontwikkelings-

psychopath 
(BA-KV19) 

 Medische genetica 
(BA-KV21) 

Persoonlijkheids-
theorie 

(BA-KV17) 

 

Practicum onderwijs-vaardigheden 
(BA-KV23) 

  

* cursus wordt in het Engels gegeven. 
 
Blok Code Vak EC 
Semester I 
Blok 1a Ba-KV11 Experimentele vaardigheden 5 
Blok 1a Ba-KV16 Controverses in de psychologie 5 
Blok 1a en b Ba-KV23 Onderwijsvaardigheden 5 
Blok 1b Ba-KV09 Persoonlijkheidspsychologie* 5 
Blok 1b Ba-KV18 Biopsychologie van de ontwikkeling 5 
Blok 1b Ba-KV20  De psychologische ontwikkeling tweede levenshelft 3 
Blok 1b Ba-KV21 Medische genetica  5 
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Semester II 
Blok 2a Ba-KV01 Seksuologie 3 
Blok 2a Ba-KV02 Fysiologische mechanismen van stress en gezondheid 5 
Blok 2a B3-KV05 Overzicht GGZ 2 
Blok 2a Ba-KV15 Filosofie van de psychologie  3 
Blok 2a  Ba-KV17 Persoonlijkheidstheorie 3 
Blok 2b Ba-KV03 Modellen en  simulaties voor de psychologie 3 
Blok 2b Ba-KV08 Onderwijspsychologie 3 
Blok 2b Ba-KV19 Experimentele ontwikkelingspsychopathologie 3 
 
10.8.2 Omschrijving van de keuzevakken 
 
Seksuologie PSBA-KV01
Docent: prof. dr. P.J. de Jong 
Coördinator: prof. dr. P.J. de Jong 
Doel: Inzicht geven in de vigerende psychologische en biologische

theorieën over seksueel gedrag en seksuele disfuncties. 
Inhoud: Aan de hand van de literatuur en de hoorcolleges zullen de meest 

centrale thema’s in de seksuologie worden besproken zoals
biologische, psychologische en culturele aspecten van de seksuele
respons; theoretische modellen van seksualiteit, seksuele relaties en
seksuele disfuncties; diagnostiek en behandeling van seksuele 
disfuncties; signalering diagnostiek en aanpak van seksueel misbruik;
forensische seksuologie. 

EC: 3 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 1 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Gijs, L., Gianotten, W., Vanwesenbeeck, I., & Weijenborg, P. (2007). , Seksuologie. 

Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (ISBN: 9031339601), € 80,00 
 
Modellen en simulaties voor de psychologie PSBA-KV03
Docenten: prof. dr. P.L.C. van Geert, dr. P.H. de Vries 
Coördinator: dr. P.H. de Vries 
Doel: Het leren denken in termen van modellen en het leren zien van de

verbanden tussen de belangrijkste klassen van modellen. 
Inhoud: In de syllabus wordt een overzicht gegeven van de begrippen die

vanuit systeemtheoretisch en formeel oogpunt van belang zijn voor 
de verwerking van informatie door mensen en machines. De
volgende onderwerpen komen aan de orde: 
1. Representaties van informatieverwerkende systemen in het 

algemeen, classificaties van modellen; 
2. Correspondenties tussen cognitieve functies en neuronale 

processen; 
3. Informatie-structuren, programmeertalen, en –technieken; 
4. Modellen en methoden van de kunstmatige intelligentie en 

cognitieve psychologie; 
5. Connectionistische systemen (neurale netwerken), modellen voor 

patroonherkenning en visuele perceptie; 
6. Modellen voor klinische en sociale psychologie; 
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7. Dynamische systemen en ontwikkelingspsychologische processen;
8. Simulaties van taakomgevingen; 
9. Dynamische systemen en psychofysiologische processen. 

Door middel van opdrachten op Nestor maakt men kennis met de 
computer als simulatie-instrument, kennismaking met 
programmatuur voor cognitieve systemen zoals productie-
systemen en semantische netwerken, connectionistische 
systemen, en neuronale en conceptuele netwerken. Toepassing 
van spreadsheet-programma’s voor de modellering van 
ontwikkelingspsychologische processen en van programmatuur 
voor de simulatie van psychofysiologische processen en van 
sociale processen. In overleg met de docenten kan een aanvullend 
literatuurtentamen worden afgesproken over een of meer van de 
genoemde onderwerpen. 

EC: 3 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 4 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), werkstuk 
Opmerkingen: Bij aanvang van de cursus is er een bijeenkomst waarop de te volgen

werkwijze zal worden besproken. Tijd en plaats van deze bijeenkomst
worden op Nestor aangekondigd. 

Literatuur:  
· Syllabus, € 5,00 
  
Overzicht GGZ PSBA-KV05
Docent: dr. C.  Gerlsma 
Coördinator: dr. C.  Gerlsma 
Doel: Inzicht geven in de organisatorische en juridische aspecten van de

gezondheidszorg 
Inhoud: Er wordt een brede inleiding gegeven op het gehele terrein van de

Nederlandse gezondheidszorg. Veel verschillende apecten komen
aan de orde: bevolking en gezondheid; preventievormen; eigen
initiatieven van patienten; patientenorganisaties; de verschillende
voorzieningen en hun kenmerken, taken en relatie tot elkaar; de rol
van de overheid, bijvoorbeeld wat betreft financiering. Ook aspecten
van ziekte, ziekteopvattingen, indicatoren voor de volksgezondheid,
descriptie van de gezondheidstoestand van de Nederlandse
bevolking, determinanten van gezondheid, en gezondheid in relatie 
met achtergrondkenmerken, zoals burgerlijke staat en geslacht,
komen aan bod. 

EC: 2 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Opmerkingen: Raadpleeg Nestor voor een toelichting bij de bestudering van de 

literatuur. 
Literatuur:  
· Boot, J.M. & Knapen, M.H.J.M. (2005), De Nederlandse Gezondheidszorg (ISBN: 

9031342866), € 39,90 
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Onderwijspsychologie PSBA-KV08
Docent: prof. dr. P.L.C. van Geert 
Coördinator: prof. dr. P.L.C. van Geert 
Doel: Het doel van de cursus is tweeledig. Ten eerste wordt een inleidend

overzicht gegeven van de onderwijspsychologie, met een nadruk op 
het aspect leren/instrueren. Een tweede doelstelling is de student de
gelegenheid te bieden zich te verdiepen in een specifiek aspect van
de onderwijspsychologie, naar keuze van de student. 

Inhoud: Het inleidende overzicht wordt gegeven in de vorm van twee 
hoorcolleges over de klapper “Inleiding in de onderwijspsychologie, in
het bijzonder de kennisverwerving en instructie”. Als onderdeel van
de inleiding krijgt de student de opdracht een aantal algemene
inleidende handboeken over onderwijspsychologie te bekijken op het 
punt van inhoud, onderwerpen en vraagstelling, methoden,
practische toepassingsmogelijkheden, etc. 
Op basis van deze inleiding formuleert de student een persoonlijke
verdiepingsvraagstelling, in overleg met de docent. 
Het tweede deel van de cursus bestaat uit de uitwerking van de
verdiepingsvraag, uitmondend in een schriftelijk verslag en een korte
presentatie voor de medestudenten. 

EC: 3 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 
Literatuur:  
· van Geert, P., Syllabus: Inleiding in de onderwijspsychologie, in het bijzonder de 

kennisverwerving en instructie, € 10,00 
 
Persoonlijkheidspsychologie (Psychology of personality) PSBA-KV09
Docent: prof. dr. B. de Raad 
Coördinator: prof. dr. B. de Raad 
Doel: Het geven van een overzicht van onderwerpen en methoden in de

persoonlijkheidspsychologie. Aan de orde komen zowel
dispositionele concepten van de persoonlijkheid als meer
dynamische alternatieven. (Big Five, persoon-situatie interactie; 
stabiliteit en verandering; types versus dimensies; traits versus
states; karakter, temperament, intelligentie). Verder komen aan de
orde verklaringen van eigenschappen (biologisch, sociaal), en
consequenties en toepassingen van de persoonlijkheidspsychologie 
(gezondheid, stoornissen, performance). 

Inhoud: Behandeld wordt hoe op systematische manier verschillen tussen
mensen in kaart kunnen worden gebracht, worden vastgesteld, en
worden beoordeeld. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze), werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven. 
Literatuur:  
· Matthews, G., Deary, B.J. & Whiteman, M.C. (2003), Personality traits, Cambridge 
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University Press (ISBN: 0511075693), € 40,00 
· De Raad, B. (2000), The Big Five personality factors, Goettingen: Hogrefe & Huber 

(ISBN: 0889372365), € 25,00 
 
Experimentele vaardigheden PSBA-KV11
Docenten: dr. D. de Waard, dr. A.A. Wijers 
Coördinator: dr. A.A. Wijers 
Doel: Leren van experimentele onderzoeksvaardigheden op het gebied van

experimentsturing, cardiovasculaire meet- en analysetechnieken, 
EEG-meting en -analyse. 

Inhoud: De cursus bestaat uit drie onderdelen, met voor elk deel een
practicum en een beperkt theoriegedeelte. A.In het practicum 
Experimentsturing worden de basisvaardigheden aangeleerd m.b.t.
stimuluspresentatie en reactietijdmeting en wordt ingegaan op het
opzetten en uitvoeren van experimenten. Er wordt gewerkt met het
softwarepakket Eprime. B. In het cardiovasculaire practicum wordt
aandacht besteed aan de hele meet- en verwerkingscyclus: van het 
bevestigen van electrodes en andere opnemers, het meten en
registreren van hartslag, bloeddruk en ademhaling tot de
frequentieanalyse van de afgeleide signalen. C. Ook in het EEG-
practicum komt deze cyclus weer naar voren bij het meten van EEG,
de voorbewerking van de data en het analyseren van de verkregen
meetgegevens.  
Elk onderdeel begint met een of meer colleges over de
achterliggende theorie, gevolgd door 5 dagdelen practicum. 
Voor het in latere fase kunnen volgen van de masteropleiding
Hersenen en Gedrag, met daarin mogelijk experimenteel onderzoek,
wordt dit practicum dringend aangeraden. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: practicum, werkstuk 
Opmerkingen: Een of meer colleges over de achterliggende theorie, gevolgd door

practica. 
Per onderdeel wordt de theorie getoetst; practica worden afgerond
met een groepsverslag. 

Literatuur:  
· Steven J. Luck, An Introduction to the Event-Related Potential Technique (ISBN: 0-

262-12277-4), € 40,00 
· Syllabus met theorie over elk onderdeel, € 20,00 
  
Filosofie van de psychologie PSBA-KV15
Docenten: dr. F. Keijzer, dr. J.W. Romeijn 
Coördinator: dr. F. Keijzer 
Doel: Kennismaken met discussies op de rand van de filosofie en de

psychologie. 
Inhoud: De filosofie kan vaak de vooronderstellingen van psychologische

theorieën verhelderen. Andersom hebben psychologische theorieën
vaak filosofische implicaties. De onderwerpen die aan bod komen
zijn: 
1. Het lichaam-geest probleem en de verbanden met computer- en 
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hersenmodellen. 
2. Belichaamde cognitie: In hoeverre zijn mentale processen 

gebonden aan levende systemen en/of artefacten? 
3. De automatische neiging tot intentionele interpretaties toegepast 

op religie en het ‘other minds’ probleem.  
4. Evolutionaire psychologie en theorie-reductie: kunnen we de 

psychologie niet beter bij de biologie inlijven? 
5. Gissen en beslissen: een overzicht van het invloedrijke en 

niettemin beperkte belief-desire model van menselijk denken en 
handelen. 

6. Vrije wil en determinisme: hoe valt onze vrijheid van denken en 
handelen te rijmen met een deterministisch wereldbeeld? 

Het eerste college dient als algemene inleiding. De volgende vijf 
colleges behandelen specifieke actuele kwesties binnen de filosofie
van de psychologie en zijn verdiepend. 

EC: 3 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Opmerkingen: De literatuur verschijnt wekelijks op Nestor. 
  
Controversen in de psychologie PSBA-KV16
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. G.C.G. Dehue, dr. M. Derksen, prof. dr. 

D. Draaisma 
Coördinator: dr. M. Derksen 
Doel: - Het bieden van inzicht in centrale controverses binnen de 

psychologie; 
- Het leggen van dwarsverbindingen tussen deeldisciplines; 
- Het verschaffen van inzicht in de historische en 

wetenschapsfilosofische aspecten van de psychologie. 
Inhoud: Er worden een aantal klassieke controverses uit de psychologie 

belicht, waaronder die over de erfelijkheid van intelligentie, maar ook
recentere controverses zoals die over de vraag of `hervonden
herinneringen’ van traumatische gebeurtenissen in de kindertijd,
authentieke herinneringen zijn. Tevens wordt besproken wat 
controverses leren over de theoretische en methodologische thema’s
in de psychologie en over de historische en filosofische aspecten van
de psychologie. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· syllabus, € 27,00 
 
Persoonlijkheidstheorie  PSBA-KV17
Docent: prof. dr. B. de Raad 
Coördinator: prof. dr. B. de Raad 
Doel: Verkrijgen van overzicht over arsenaal aan theorieën en systemen

van de persoonlijkheid, en inzicht in de rol van opvattingen over
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persoonlijkheid en van theoretische concepten in de context van het
psychologische gesprek, inzicht in de argumentatieve structuur van
dat gesprek. 

Inhoud: Persoonlijkheidstheoretische begrippen spelen een rol in de
dagelijkse omgang, in het professionele gesprek en in onderzoek. 
Tijdens de colleges ligt de nadruk op de discussie waarbij wordt
ingegaan op vorm en functie van begrippen en op de consequenties
van gebruik van bepaalde theoretische begrippen voor onderzoek en
praktijk. 

EC: 3 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: werkcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), werkstuk (individueel) 
Literatuur:  
· De Raad, B. (2002) , In gesprek over personen, Uitgeverij Nieuwezijds (ISBN: 

9057121433), € 20,00 
· Kouwer, B.J. (1963) , Spel van de persoonlijkheid, Bijleveld (ISBN: 9061312450), 

€ 20,00 
 
Biopsychologie van de ontwikkeling PSBA-KV18
Docent: dr. J.J. van der Meere 
Coördinator: dr. J.J. van der Meere 
Doel: Kennismaken met de belangrijkste theoretische gezichtspunten uit de

biopsychologie van de ontwikkeling via het bespreken van
longitudinaal risico-onderzoek en met een aantal onderzoekstradities
op dit gebied 

Inhoud: In hoorcolleges wordt het spanningsveld tussen “nature” en “nurture”
verder uitgewerkt. Zo zal aan de hand van o.a. vergelijkend 
dieronderzoek de relatie tussen structuur en functie van het
zenuwstelsel en de invloed van belangrijke omgevingsvariabelen
worden behandeld. In dit licht bezien zal de cognitieve, motorische en
emotionele ontwikkeling van patientgroepen zoals te vroeg 
geborenen, kinderen met CHT en PKU worden besproken. Ook zal
nader ingegaan worden op de kwaliteit van moeder-kind interacties 
en de effecten op de nadere ontwikkeling. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Syllabus Biopsychologie van de Ontwikkeling, € 15,00 
 
Experimentele ontwikkelingspsychopathologie PSBA-KV19
Docent: dr. J.J. van der Meere 
Coördinator: dr. J.J. van der Meere 
Doel: Inzicht geven in bestaande opvattingen omtrent belangrijke klinische

categorieen zoals ADHD, agressie, leerstoornissen, autisme en 
angst/depressie bij kinderen. 

Inhoud: Gedragsobservationeel, cognitief, psychofysiologisch en pharmaco-
logisch onderzoek komt aan bod om de consequenties voor
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preventie, onderkenning en behandeling van bedoelde stoornissen te
duiden. 

EC: 3 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
Syllabus Experimentele ontwikkelingspsychopathologie, € 15,00 
 
De psychologische ontwikkeling in de tweede levenshelft PSBA-KV20
Docent: dr. G. Breeuwsma 
Coördinator: dr. G. Breeuwsma 
Doel: Inzicht geven in de ontwikkelingspsychologische betekenis van

levensloopveranderingen tijdens de volwassenheid en ouderdom, 
met de nadruk op de persoonlijkheidsontwikkeling tijdens de tweede
levenshelft. 

Inhoud: Het empirisch en theoretisch onderzoek naar de latere levensfasen
zal worden geplaatst in het perspectief van de levensloop. Er zal
worden ingegaan op normale en problematische aspecten van de 
tweede levenshelft met het accent op de ontwikkeling van de
persoonlijkheid en de sociale ontwikkeling. Onderwerpen die aan de
orde komen zijn ondermeer: de klassieke theorieën over 
volwassenheid en ouderdom, veranderingen in het zelf(beeld) en de 
betekenis van de dood voor het perspectief op het eigen leven.
Daarnaast zal veel aandacht worden geschonken aan de rol van
(auto)biografische aspecten, zoals herinneringen en persoonlijke
documenten, voor de constructie van de persoonlijkheid. Een en 
ander zal worden geillustreerd aan de hand van documentaire-
fragmenten en ander beeldmateriaal. 

EC: 3 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Wrightsman, L.S., Adult personality development: applications (ISBN: 0-8039-4402-0), 

€ 50,00 
· Wrightsman, L.S., Adult personality development: theories and concepts (ISBN: 0-039-

4400-4), € 51,00 
 
Medische genetica PSBA-KV21
Docent: prof. dr. B. de Jong 
Coördinator: prof. dr. B. de Jong 
Doel: Inzicht geven in fundamentele, klinische, maatschappelijke,

psychische en sociale aspecten van de medische en klinische
genetica. Tijdens de cursus komen bij de verschillende onderwerpen
aan de orde: verstandelijke handicap en gedragsstoornissen, 
psychische, sociale en maatschappelijke consequenties van medisch
genetische diagnostiek en therapie. 

Inhoud: Bouw en functie van het erfelijkheidsmateriaal: DNA, RNA,
eiwitsynthese. Bouw en functie van chromosomen, mitose, meiose, 
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chromosomale verdelings- en structuurfouten en hun consequenties. 
Bouw en functie van genen. Mutatie genetica. Genregulatie en cel-
differentiatie. Epigenetica. Monogene en multifactoriële erfelijkheid.
Dynamische mutaties. Familie en populatie genetica. Moleculair 
genetische diagnostiek. Prenatale diagnostiek. Pharmacogenetica.
Genetica van gewichtsregulatie. Gentherapie, klonen en stamcel-
therapie. Genontregeling als oorzaak van kanker. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 6 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Jorde, L.B. (Ed.), Medical genetics with genetics with student consult access (2003, 

3rd.ed.) (ISBN: 0323040357), € 56,95 
· Powerpoint presentaties van de colleges komen op Nestor. 
 
Practicum onderwijsvaardigheden PSBA-KV23
Docent: dr. H.W. Steenbeek 
Coördinator: dr. H.W. Steenbeek 
Doel: Het opdoen van kennis en vaardigheden zodanig dat de student in

staat is kleinschalig onderwijs te geven aan jongeren of volwassenen
en in staat is trainingen en onderwijs kritisch te beoordelen. 

Inhoud: De activiteiten omvatten het oefenen met algemene docent-
vaardigheden zoals college geven, onderwijsleergesprekken en
discussies begeleiden. Aandacht wordt geschonken aan technische
vaardigheden zoals het structureren van een presentatie, en aan
interactieve vaardigheden zoals het motiveren van leerlingen en het
geven van effectieve feedback. Daarnaast wordt specifiek ingegaan
op kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het begeleiden van
groepen in de tweedejaarscursus “Gespreks- en diagnostische 
vaardigheden”. In groepen van ongeveer 12-15 studenten worden de 
vaardigheden op elkaar geoefend, waarbij de docent en de andere
deelnemers observeren en feedback geven. De cursus is
onlosmakelijk verbonden aan het begeleiden van practicumgroepen 
in de tweedejaarscursus. 

EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: Variabel 
Toetsvorm: practicum 
Opmerkingen: De cursus is onlosmakelijk verbonden aan het begeleiden van

practicumgroepen. Tijdens de cursus vindt een voortgangstoetsing
plaats. 

Literatuur:  
· Lang, G. & van de Molen, H.T. , Methodiek van Gesprekstraining (ISBN: 9024409837), 

€ 27,00 
· Syllabus 2007/2008, € 5,00 





11. DE MASTEROPLEIDING PSYCHOLOGIE 

De bacheloropleiding psychologie wordt afgesloten met het bachelorexamen. Daarna kan 
de masteropleiding psychologie worden gevolgd. De masteropleiding psychologie is een 
zelfstandige opleiding, die volgt op een bacheloropleiding. Het bachelordiploma 
psychologie dat behaald is aan de RUG geeft toelating tot de masteropleiding psychologie 
van de RUG.  
 
11.1. TOELATING TOT DE MASTEROPLEIDING 
U kunt tweemaal per jaar worden toegelaten tot de master, namelijk bij aanvang van het 
eerste semester in september en bij aanvang van het tweede semester in februari.  
 
Secretariaat toelatingscommissie: Mw. A.I. Emmen 
 
11.1.1  Aanvraag voorlopige toelating  
Studenten die de bacheloropleiding psychologie aan de RUG volgen, kunnen een 
voorlopige toelating aanvragen. Een voorlopige toelating houdt in dat u nog voordat u het 
bachelorexamen hebt gehaald de masteropleiding kunt gaan volgen. De voorlopige 
toelating geldt voor een periode van ten hoogste zes maanden, dat wil zeggen één 
semester. Binnen die periode moet de voorlopige toelating worden vervangen door een 
definitieve toelating, hetgeen betekent dat u binnen die periode het bachelorexamen moet 
hebben behaald. In de praktijk wordt deze periode verlengd tot 10 werkdagen na aanvang 
van het volgende semester, zodat alle (her)tentamenresultaten van het voorgaande 
semester kunnen meetellen bij de omzetting van een voorlopige naar een definitieve 
toelating. Als u niet definief kan worden toegelaten moet u de masteropleiding 
onderbreken. Na het behalen van uw bachelorexamen wordt u dan met ingang van het 
eerstvolgende semester alsnog definitief toegelaten tot de master. Voor alle duidelijkheid: 
u kunt maar één keer voorlopige toelating aanvragen. 
 
U kunt een voorlopige toelating aanvragen zodra u ten hoogste 15 EC van het 
bachelorexamen verwijderd bent en je de bachelorthese hebt afgerond. 
  
Gebruik voor het aanvragen van een voorlopige toelating het aanvraagformulier dat u van 
de website kunt downloaden. (www.rug.nl/psy/onderwijs/masteropleidingen) Lever ook 
een gewaarmerkte cijferlijst in. Die kun je bij de onderwijsbalie verkrijgen. 
 
11.1.2 Aanvraag definitieve toelating  
U kunt een definitieve toelating tot de masteropleiding aanvragen zodra de examen-
commissie van de bacheloropleiding heeft vastgesteld dat u aan de eisen van het 
bachelorexamen voldaan hebt. U kunt de aanvraag tot definitieve toelating tegelijk met de 
aanvraag van het bachelorexamen indienen Het aanvraag formulier kunt u vinden op 
www.rug.nl/psy/onderwijs/masteropleidingen. Zodra de datum van het bachelorexamen is 
vastgesteld wordt de definitieve toelating verleend. 
 
11.1.3 Deadlines voor indienen aanvragen en omzettingen 
Aanvragen voor voorlopige toelating kunnen worden ingediend bij het onderwijsbureau tot 
uiterlijk 12.00 uur van de laatste werkdag vóór aanvang van het semester.  
Een omzetting van een voorlopige naar een definitieve toelating kan uiterlijk tot 10 
werkdagen na aanvang van het semester, zodat alle (her)tentamenresultaten van het 
voorgaande semester kunnen meetellen. 
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11.2 SAMENSTELLING VAN DE MASTEROPLEIDING 
De masteropleiding psychologie kent vijf programma’s:  
 
- Arbeids, Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP);  
- Hersenen en Gedrag (H&G);  
- Klinische en Ontwikkelingspsychologie (K&O);  
- Sociale Psychologie en haar Toepassingen (SPT);  
- Vrije keuze  

 
De masteropleiding psychologie is een één-jarig programma met een omvang van 60 EC.  
De eisen zijn voor alle programma’s gelijk. Deze betreffen: 
 
- basisvakken: 10 EC 
- vaardigheidsvakken: 5 EC 
- methodische vakken: 5 EC 
- keuzevakken: 10 EC 
- masterthese: 30 EC 

 
De programma’s bieden eigen basis- en vaardigheidsvakken aan. Deze vakken vormen 
de kern van de programma’s. De methodische vakken zijn voor alle programma’s gelijk. 
De keuzevakken kunnen bestaan uit verdiepingsvakken binnen het programma, 
aanvullende methodologische vakken of basis- of vaardigheidsvakken uit het eigen of een 
van de andere programma’s. De keuzevakken kunnen ook worden ingevuld door het 
volgen van vakken uit andere universitaire masteropleidingen. Dit vereist echter 
toestemming van de Examencommissie. 
De masterthese omvat een onderzoekopdracht of een onderzoeksopdracht en een 
onderzoeks- of praktijkstage en wordt afgesloten met een verslag.  
Voor verdere informatie wordt verwezen naar de voorlichtingsgids en/of de studiegids van 
de masteropleiding Psychologie (te raadplegen op de website van de opleiding of 
verkrijgbaar bij de onderwijsbalie). 



12. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2008-2009 

 
 

Onderwijs- en Examenregeling 
Bacheloropleiding Psychologie 

2008-2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Inhoud: 
 
1. Algemene bepalingen 
 
2. Opbouw van de opleiding 
 
3. De propedeutische fase van de opleiding 
 
4. De postpropedeutische fase van de opleiding 
 
5. Tentamens en examens van de opleiding 
 
6. Vooropleiding 
 
7. Studiebegeleiding 
 
8. Overgangs- en slotbepalingen 
 
 Bijlage 1 
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Paragraaf 1  Algemene Bepalingen 
 
Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 
 
Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van de 
bacheloropleiding Psychologie, hierna te noemen: de opleiding. 
De opleiding wordt verzorgd binnen de Faculteit der Gedrags- en 
Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen, hierna te noemen: de 
faculteit. 
 
Artikel 1.2 Begripsbepalingen 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
 

a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van het 

onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en de examens van de opleiding; 
c. propedeuse: de propedeutische fase van de bacheloropleiding, bedoeld in artikel 

7.8 van de wet (WHW 2002); 
d. postpropedeuse: het gedeelte van de bacheloropleiding, dat volgt op de 

propedeutische fase; 
e. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 
f. practicum: een praktische oefening, als bedoeld in art. 7.13 van de wet, in een van 

de volgende vormen: 
- het maken van een scriptie, 
- het maken van een werkstuk of een proefontwerp, 
- het uitvoeren van een onderzoekopdracht, 
- het deelnemen aan veldwerk of een excursie, 
- het doorlopen van een stage, 
- of het deelnemen aan een andere onderwijsleeractiviteit, die gericht is op het 

bereiken van bepaalde vaardigheden; 
g. examen: het propedeutisch of het bachelorexamen van de opleiding;  
h. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een 

door het College van Bestuur te bepalen datum omstreeks 31 januari, dan wel 
beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en 
eindigend op 31 augustus. 

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
Artikel 1.3 Doel van de opleiding 
 
Met de opleiding wordt beoogd de student 
- kennis, vaardigheid en inzicht op het gebied van de psychologie bij te brengen 
- academische vorming te geven, en  
- een zodanige voorbereiding te geven dat deze kan worden toegelaten tot de 

masteropleiding Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 
 
Artikel 1.4 Vorm van de opleiding 
 

1. De opleiding wordt voltijds en deeltijds verzorgd. 
 

2. De examencommissie stelt de voorwaarden vast waaronder de opleiding in deeltijd 
wordt verzorgd. 
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Artikel 1.5 Voertaal 
 
De voertaal van het onderwijs en van de examens is het Nederlands. Conform de 
Gedragscode Voertalen Rijksuniversiteit Groningen kan het faculteitsbestuur besluiten 
studieonderdelen in het Engels aan te bieden. De betreffende studieonderdelen zijn met * 
aangemerkt. Een compleet Engelstalig programma wordt ook aangeboden. Zie hiervoor 
de studiegids B.Sc. in Psychology. 
 
Paragraaf 2  Opbouw van de opleiding 
 
Artikel 2.1 Indeling en examens van de opleiding 
 

1. In de opleiding kunnen de volgende examens worden afgelegd: 
a. het propedeutisch examen; 
b. het afsluitend of bachelorexamen. 

 
2. De opleiding is opgedeeld in een propedeutische fase en een postpropedeutische 

fase. 
 
Artikel 2.2 Studielast 
 

1. De opleiding heeft een studielast van 180 EC, waarbij één EC gelijk staat aan 28 
uur studie. 

 
2. De propedeutische fase heeft een studielast van 60 EC. 

 
3. De studielast wordt uitgedrukt in hele EC. 

 
Artikel 2.3 Academische vorming 
 
De opleiding van de student dient naar het oordeel van de examencommissie voldoende 
elementen te bevatten ten dienste van de academische vorming van de student, in het 
bijzonder met betrekking tot: 

- het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen; 
- het wetenschappelijk communiceren in de eigen en tenminste één vreemde taal; 
- het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere c.q. wijsgerige en 

maatschappelijke context. 
 

Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding 

Artikel 3.1 Samenstelling propedeutische fase 
 

De propedeutische fase omvat de volgende onderdelen met de daarbij vermelde 
studielast: 

 
- BA1-01 Overzicht van de psychologie   5 EC 
- BA1-02 Geschiedenis van de psychologie   3 EC 
- BA1-03 Psychologische Intuïties    2 EC 
- BA1-04 Sociaal-culturele determinanten van gedrag 

en cross-culturele psychologie    5 EC 
- BA1-05 Statistiek 1A      5 EC 
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- BA1-06 Wetenschap en praktijk: Introductie  2 EC 
- BA1-07 Ontwikkelingspsychologie    5 EC 
- BA1-08 Statistiek 1B      5 EC 
- BA1-09 Gespreks- en groepsvaardigheden   5 EC 
- BA1-10 Gegevensverzameling    5 EC 
- BA1-11 Biopsychologie      5 EC 
- BA1-12 Persoonlijkheid en individuele verschillen  5 EC 
- BA1-13 Wetenschap en praktijk: Werkvelden  3 EC  
- BA1-14 Wetenschap en praktijk:  

Mentorgroep en propedeuseproef    5 EC 
 
Artikel 3.2 Propedeutische practica 
 

1. De volgende onderdelen van de propedeuse omvatten, naast het onderwijs in de 
vorm van hoorcolleges, een practicum in de daarbij aangegeven vorm en van de 
daarbij vermelde omvang: 

  
BA1-01: oefening en opdrachten, 10 uren; 
BA1-05: oefening en opdrachten, 20 uren; 
BA1-06: oefening, opdrachten en verslaglegging, 56 uren; 
BA1-08:   oefening en opdrachten, 20 uren; 
BA1-09:   oefening, opdrachten en verslaglegging, 140 uren; 
BA1-10: oefening, opdrachten en verslaglegging, 140 uren; 
BA1-13: oefening en andere werkvormen, 16 uren;  
BA1-14: oefening, opdrachten en verslaglegging, 140 uren. 

 
2. Het tentamen van een onderdeel genoemd in dit artikel kan niet worden afgelegd 

dan nadat het desbetreffende practicum in het overeenkomstige dan wel 
voorgaande studiejaar met voldoende resultaat is gevolgd. 

 
3. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
BA1-06, BA1-09, BA1-10 en BA1-14. 

 

Paragraaf 4 De postpropedeutische fase van de opleiding 

Artikel 4.1 Samenstelling postpropedeutische fase 
 
1.  De postpropedeutische fase omvat voor studenten die vanaf studiejaar 2007-2008 met 

de studie zijn begonnen: 
 
 1. Een Major (90 EC); 
 2. Een Minor  (30 EC). 
 
1.1. De Major omvat de volgende onderdelen met de daarbij behorende studielast: 
 

1. een algemeen verplicht deel van 60 EC; 
2. een differentiatiedeel van 20 EC; 
3. een bachelorthese van 10 EC. 
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1.2. De Minor kan inhouden: 
1. een verdiepingsminor, bestaande uit een pakket van door de opleiding aangeboden 

vakken; 
2. een verbredingsminor, bestaande uit het aanbod van minoren door de 

Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij komen de minoren die door de opleiding zelf 
worden aangeboden niet in aanmerking als keuze; 

3. een vrije minor, waarbij onder goedkeuring van de examencommissie een pakket 
van vakken wordt gekozen, die binnen of buiten de opleiding worden aangeboden. 
Hierbij kunnen ook vakken van andere universitaire bacheloropleidingen in binnen- 
of buitenland gekozen worden. 

 
2.  De postpropedeutische fase omvat voor studenten die in studiejaar 2006-2007 of 

eerder met de studie zijn begonnen de volgende onderdelen met de daarbij behorende 
studielast: 

 
1. een algemeen verplicht deel van 55 EC; 
2. een differentiatiedeel van 25 EC; 
3. een keuzedeel van 20 EC; 
4. een bachelorthese van 15 EC; 
5. algemeen vormende vakken (AVV) van 5 EC.  

 
Artikel 4.2 Algemeen verplicht deel postpropedeutische fase 
 

1. Het algemeen verplichte gedeelte van de postpropedeutische fase omvat voor 
studenten die vanaf 2007-2008 met de studie zijn begonnen de volgende 
onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 

 
- BA2-01 Hersenen en gedrag     5 EC 
- BA2-02 Klinische en gezondheidspsychologie  5 EC 
- BA2-03 Arbeids-, organisatie en personeelspsychologie 5 EC 
- BA2-04 Sociale omgeving en gedrag   5 EC 
- BA2-05 Wetenschapstheorie     5 EC 
- BA2-06 Testtheorie en testgebruik    5 EC 
- BA2-07 Statistiek II      5 EC 
- BA2-08 Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek   5 EC 
- BA2-09 Onderzoeksmethoden: practicum   5 EC 
- BA2-11 Gespreks- en diagnostische vaardigheden 5 EC 
- BA2-12 Statistiek III      5 EC 
- BA2-13 Beroepsperspectieven    5 EC 

 
2. Het algemeen verplichte gedeelte van de postpropedeutische fase omvat voor 

studenten die in studiejaar 2006-2007 of eerder met de studie zijn begonnen de 
volgende onderdelen met de daarbij vermelde studielast: 
 
- BA2-01 Hersenen en gedrag     5 EC 
- BA2-02 Klinische en gezondheidspsychologie  5 EC 
- BA2-03 Arbeids-, organisatie en personeelspsychologie 5 EC 
- BA2-04 Sociale omgeving en gedrag   5 EC 
- BA2-05 Wetenschapstheorie     5 EC 
- BA2-06 Testtheorie en testgebruik    5 EC 
- BA2-07 Statistiek II      5 EC 
- BA2-08 Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek   5 EC 
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- BA2-09 Onderzoeksmethoden: practicum   5 EC 
- BA2-11 Gespreks- en diagnostische vaardigheden 5 EC 
- BA2-12 Statistiek III      5 EC 

 
3.  De volgende onderdelen, als genoemd in artikel 4.2 lid 1 en 4.2 lid 2, omvatten, naast 

het onderwijs in de vorm van hoorcolleges, een practicum in de daarbij aangegeven 
vorm en van de daarbij vermelde omvang: 

 
BA2-07: oefening, 26 uren; 
BA2-09: oefening, opdracht en verslaglegging, 140 uren; 
BA2-11: oefening en andere werkvormen, 140 uren; 
BA2-12: oefening en opdrachten, 14 uren. 

 
4. Het tentamen van een onderdeel genoemd in artikel 4.2 lid 3 kan niet worden afgelegd 

dan nadat het desbetreffende practicum in het overeenkomstige dan wel het 
voorgaande studiejaar met voldoende resultaat is gevolgd. 

 
5. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: BA2-
09 en BA2-11.  

 
Artikel 4.3 Differentiatiedeel postpropedeutische fase 
 

1. In het differentiatiedeel van de postpropedeutische fase worden de volgende 
differentiatierichtingen onderscheiden: 

 
a. de differentiatierichting Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie: 

AOP; 
b. de differentiatierichting Hersenen en Gedrag: H&G; 
c. de differentiatierichting Klinische en Ontwikkelingspsychologie: K&O; 
d. de differentiatierichting Sociale Psychologie en haar Toepassingen: SPT. 

 
2. Studenten die vanaf 2007-2008 met de studie zijn begonnen dienen in tenminste 

één van de in artikel 4.3 lid 1 genoemde differentiatierichtingen tenminste 10 EC te 
behalen, samen te stellen uit het aanbod van studieonderdelen genoemd in artikel 
4.3 lid 4, lid 5, lid 6 of lid 7. De resterende 10 EC die deel uitmaken van het 
differentiatiedeel kunnen vrijelijk gekozen worden uit het totale aanbod van de 
differentiatie onderdelen zoals omschreven in artikel 4.3 lid 4, lid 5, lid 6 en lid 7. 

 
3. Studenten die in studiejaar 2006-2007 of eerder met de studie zijn begonnen 

dienen in tenminste één van de in artikel 4.3 lid 1 genoemde differentiatierichtingen 
tenminste 15 EC te behalen, samen te stellen uit het aanbod van studieonderdelen 
genoemd in artikel 4.3 lid 4, lid 5, lid 6 of lid 7. De resterende 10 EC die deel 
uitmaken van het differentiatiedeel kunnen vrijelijk gekozen worden uit het totale 
aanbod van de differentiatie onderdelen zoals omschreven in artikel 4.3 lid 4, lid 5, 
lid 6 of lid 7. 

 
4. De differentiatierichting AOP omvat de volgende onderdelen met de daarbij 

vermelde studielast: 
 

- BA3-AOP1 Groepsdynamische vaardigheden  5 EC 
- BA3-AOP2 Diversiteit in organisaties*   5 EC 
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- BA3-AOP3 Personeelspsychologie    5 EC 
- BA3-AOP4 Human factors*     5 EC 
- BA3-AOP5 Werkmotivatie     5 EC 
- BA3-AOP6 Interventiemethodiek    5 EC 

 
5. De differentiatierichting H&G omvat de volgende onderdelen met de daarbij 

vermelde studielast: 
 
- BA3-HG1 Klinische neuropsychologie   5 EC 
- BA3-HG2 Informatieverwerking en taakverrichting* 5 EC 
- BA3-HG3 Ontwikkelingsneuropsychologie   5 EC 
- BA3-HG4 Human factors*     5 EC  
- BA3-HG5 Gerontologie      5 EC 
- BA3-HG6 Cognitieve neurowetenschap*   5 EC 

 
6. De differentiatierichting K&O omvat de volgende onderdelen met de daarbij 

vermelde studielast: 
 

- BA3-KO1 Theorieën over ontwikkelingsgebieden  5 EC 
- BA3-KO2 Theorieën over psychopathologie  5 EC 
- BA3-KO3 Psychopathologische beelden   5 EC 
- BA3-KO4 Diagnostische vaardigheden bij advisering 

en hulpverlening     5 EC 
- BA3-KO7 Ontwikkeling en psychotherapie: 
 de rol van interpersoonlijke processen  5 EC 
- BA3-KO6 Directieve en klachtgerichte interventies 5 EC 
 

7. De differentiatierichting SPT omvat de volgende onderdelen met de daarbij 
vermelde studielast: 

 
- BA3-SPT1 Intragroepsprocessen    5 EC 
- BA3-SPT2 Intergroepsprocessen*    5 EC 
- BA3-SPT3 Interpersoonlijke processen*   5 EC 
- BA3-SPT4 Intrapersoonlijke processen   5 EC 
- BA3-SPT7 Sociale beïnvloeding*    5 EC 
- BA3-SPT8 Fundamenten van de sociale psychologie 5 EC 

 
8. De volgende onderdelen, als genoemd in art. 4.3 lid 4 tot en met 7, omvatten, naast 

het onderwijs in de vorm van hoorcolleges, een practicum in de daarbij aangegeven 
vorm en van de daarbij vermelde omvang: 

  
BA3-AOP1:  oefening en andere werkvormen, 140 uren; 
BA3-AOP2:  oefening en andere werkvormen, 12 uren; 
BA3-KO4:  oefening en andere werkvormen, 140 uren. 

 
9. Het tentamen van een onderdeel genoemd in artikel 4.3 lid 8 kan niet worden 

afgelegd dan nadat het desbetreffende practicum in het overeenkomstige dan wel 
het voorgaande studiejaar met voldoende resultaat is gevolgd. 

 
10. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
BA3-KO4, BA3-AOP1. 
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11. Vanaf studiejaar 2009-2010 worden de volgende studieonderdelen in de major fase 
aangeboden: 

 
- BA3-AOP3  Personeelspsychologie    5 EC 
- BA3-AOP4  Human factors*     5 EC 
- BA3-AOP6  Interventiemethodiek    5 EC 
- BA3-HG1  Klinische neuropsychologie   5 EC 
- BA3-HG2  Informatieverwerking en taakverrichting* 5 EC 
- BA3-HG3  Ontwikkelingsneuropsychologie  5 EC 
- BA3-HG6  Cognitieve neurowetenschap*   5 EC 
- BA3-KO2  Theorieën over psychopathologie  5 EC 
- BA3-KO3  Psychopathologische beelden   5 EC 
- BA3-KO6  Directieve en klachtgerichte interventies 5 EC 
- BA3-SPT2  Intergroepsprocessen*    5 EC 
- BA3-SPT4  Intrapersoonlijke processen   5 EC 
- BA3-SPT8 Fundamenten van de sociale psychologie 5 EC 

 
12. Vanaf studiejaar 2009-2010 worden de volgende studieonderdelen in de minor fase 

aangeboden: 
 
- BA3-AOP1 Groepsdynamische vaardigheden  5 EC 
- BA3-AOP2 Diversiteit in organisaties*   5 EC 
- BA3-AOP5  Werkmotivatie     5 EC 
- BA3-HG5  Gerontologie     5 EC 
- BA3-KO1  Theorieën over ontwikkelingsgebieden 5 EC 
- BA3-KO4  Diagnostische vaardigheden bij advisering 

en hulpverlening     5 EC 
- BA3-KO7 Ontwikkeling en psychotherapie: 

de rol van interpersoonlijke processen 5 EC 
- BA3-SPT1  Intragroepsprocessen    5 EC 
- BA3-SPT3  Interpersoonlijke processen*   5 EC 
- BA3-SPT7  Sociale beïnvloeding*    5 EC 
- BA3-LT Literatuurtentamen    5 EC 

 
Artikel 4.4  Samenstelling keuzedeel postpropedeutische fase voor studenten die 
in studiejaar 2006-2007 of eerder met de studie zijn begonnen 
 

1. Het keuzedeel van de postpropedeutische fase kan worden samengesteld uit de 
volgende onderdelen: 

 
a. Onderdelen uit het differentiatiedeel van de postpropedeutische fase van de 

opleiding, in aanvulling op de 25 EC die in het differentiatiedeel verplicht zijn; 
b. Door de opleiding aangeboden keuze-onderdelen als vermeld in bijlage 1; 
c. Onderwijsassistentiepunten met een maximum van 5 EC; 
d. Onderdelen, die onder goedkeuring van de examencommissie door de 

examinandus kunnen worden gekozen en betrekking hebben op vakken die 
op een postpropedeutisch niveau worden onderwezen aan een andere 
universitaire bacheloropleiding; 

e. Een literatuurtentamen met een minimale omvang van 2 EC. 
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Artikel 4.5 De bachelorthese 
 

1. De bachelorthese* omvat voor studenten die in studiejaar 2007-2008 met de studie 
zijn begonnen een practicum in de hieronder aangegeven vorm en van de daarbij 
vermelde omvang: 
oefening, verslaglegging, 280 uren. 
 

2. De bachelorthese* omvat voor studenten die in studiejaar 2006-2007 of eerder met 
de studie zijn begonnen een practicum in de hieronder aangegeven vorm en van de 
daarbij vermelde omvang: 
oefening, verslaglegging, 420 uren. 
 

3. Het tentamen van het onderdeel genoemd in dit artikel kan niet worden afgelegd 
dan nadat het desbetreffende practicum in het overeenkomstige dan wel het 
voorgaande studiejaar met voldoende resultaat is gevolgd. 

 
4. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
bachelorthese. 

 
Artikel 4.6 Samenstelling van de Algemeen Vormende Vakken postpropedeutische 
fase  
 
De Algemeen Vormende Vakken (AVV) kunnen, onder goedkeuring van de 
examencommissie worden gekozen uit de vakken die daartoe ieder jaar worden 
aangeboden door de Rijksuniversiteit Groningen. Voor keuze als AVV komen niet in 
aanmerking de AV-vakken die door de opleiding zelf worden aangeboden, noch de vakken 
die naar de mening van de examencommissie te zeer overlappen met het studieaanbod 
dat door de opleiding zelf wordt verzorgd. 
 
Artikel 4.7.  Honourstraject 
 

1. De opleiding biedt in het eerste postpropedeutische jaar van de studie een 
honoursprogramma voor getalenteerde studenten. Het honoursprogramma is 
samengesteld uit de volgende onderdelen met de bijhorende studielast: 

 
- BA2-HO1: Honours-onderzoekseminar    2 EC 
- BA2-HO2: Honours-theorieseminar      2 EC 
- BA2-HO3: Honours-themabijeenkomsten   4 EC 
- BA2-HO4: Honours-onderzoekstage    7 EC 

 
Deze 15 EC zijn additioneel aan het reguliere post-propedeutisch programma van 
120 EC. 

 
2. De volgende onderdelen, als genoemd in art. 4.7 lid 1, omvatten, naast het 

onderwijs in de vorm van hoorcolleges, een practicum in de daarbij aangegeven 
vorm en van de daarbij vermelde omvang: 

  
- BA2-HO1: oefening en andere werkvormen, 56 uren; 
- BA2-HO2: oefening en andere werkvormen, 56 uren; 
- BA2-HO3: oefening en andere werkvormen, 112 uren; 
- BA2-HO4: oefening en andere werkvormen, 196 uren. 
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3. Het tentamen van een onderdeel genoemd in artikel 4.7.2 kan niet worden afgelegd 
dan nadat het desbetreffende practicum in het overeenkomstige dan wel het 
voorgaande studiejaar met voldoende resultaat is gevolgd. 

 
4. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 

deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen: 
BA2-HO1, BA2-HO2, BA2-HO3, BA2-HO4. 

 
5. Toelaatbaar tot het honoursprogramma zijn studenten die het propedeutisch 

examen in één studiejaar halen en met een gemiddelde cijfer behorend tot de top 
20% van hun jaargroep. Toelaatbare studenten worden in augustus van het 
propedeutisch jaar aangeschreven met de vraag of ze willen solliciteren op een 
plaats in het Honoursprogramma. Selectie gebeurt op basis van een brief met 
motivatie.  

 
6. Honoursstudenten volgen in principe alle onderdelen van het honoursprogramma 

zoals genoemd in Artikel 4.7 lid 1. Elk van de met succes afgerond afzonderlijke 
onderdelen wordt op het diploma supplement genoemd. Indien alle onderdelen met 
succes zijn afgerond wordt een certificaat uitgereikt.  

 
Paragraaf 5  Tentamens en examens van de opleiding 
 
Artikel 5.1  Algemeen 
 
Het oordeel over een tentamen en het onderdeel genoemd in Artikel 4.5 is voldoende dan 
wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager. 
 
Artikel 5.2 Verplichte volgorde 
 
1. Aan de tentamens van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden 

deelgenomen dan nadat de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn 
behaald: 

 
a. enig onderdeel van de postpropedeutische fase ná het behalen van het 

propedeutisch examen; 
b. het onderdeel BA2-07 ná het behalen van het onderdeel BA1-08; 
c. het onderdeel BA2-12 ná het behalen van het onderdeel BA1-08; 
d. de bachelorthese ná het behalen van de onderdelen BA2-06, BA2-07, BA2-08 

en BA2-09. 
 
2. Een student wordt op zijn verzoek toegelaten tot het afleggen van bepaalde tentamens 

van de postpropedeutische fase nog voordat hij het propedeutisch examen heeft 
behaald, onder de volgende voorwaarden: 

 
a. van de propedeutische onderdelen genoemd in Artikel 3.1 heeft hij onderdelen met 

een gezamenlijke studielast van tenminste 45 EC behaald; 
b. van de propedeutische onderdelen genoemd in Artikel 3.1 heeft hij tenminste de 

onderdelen BA1-01 en BA1-05 behaald; 
c. de toelating geldt voor een daarbij te bepalen termijn van ten hoogste twaalf 

maanden volgend na het eerste jaar van de studie. 
 

3. De toelating op grond van lid 2 van dit artikel kan uitsluitend betreffen het afleggen van 
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de tentamens van de onderdelen van het 2e studiejaar (artikel 4.2 lid 1 voor studenten 
die vanaf 2007-2008 met de studie zijn begonnen; artikel 4.2 lid 2 voor studenten die in 
2006-2007 of eerder met de studie zijn begonnen), alsmede, voor studenten die in 
2006-2007 of eerder met de studie zijn begonnen, keuze-onderdelen (artikel 4.4. lid 
1b) tot een maximum van 10 EC. 

 
4. De examencommissie kan afwijken van de in dit artikel geformuleerde bepalingen op 

grond van een schriftelijk gemotiveerd verzoek van de student, wanneer deze meent 
dat hij niet aan de geformuleerde voorwaarden kan of heeft kunnen voldoen op grond 
van overmacht of onvoorziene omstandigheden, die buiten de schuld van de student 
liggen en waardoor hij het risico loopt op een aanzienlijke studievertraging. 

 
Artikel 5.3 Tijdvakken en frequentie tentamens  
 

1. Tot het afleggen van de tentamens van de in de artikel 3.1, 4.2 en 4.3 genoemde 
onderdelen wordt jaarlijks tweemaal de gelegenheid gegeven in het semester 
waarin het vak wordt gegeven. Voor het afleggen van de bij deze onderdelen 
behorende praktische oefeningen wordt jaarlijks tenminste éénmaal de gelegenheid 
gegeven. 

 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het 

tentamen van de onderdelen BA1-01 en BA1-05 jaarlijks driemaal de gelegenheid 
geboden. 

 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt tot het afleggen van het 

tentamen van een onderdeel, waarvan het onderwijs in een bepaald studiejaar niet 
is gegeven, in dat jaar slechts eenmaal de gelegenheid gegeven. 

 
Artikel 5.4 Vorm van de tentamens 
 

1. De tentamens van de onderdelen, genoemd in artikel 3.1, artikel 4.2 en artikel 4.3 
worden schriftelijk afgelegd, met uitzondering van de volgende tentamens, die op 
de daarbij aangegeven wijze worden afgelegd: geen. 

 
2. Op verzoek van de student kan de examencommissie bepalen dat een tentamen op 

een andere wijze dan vorenbedoeld wordt afgelegd. 
 

3. Aan studenten met een functiestoornis wordt de gelegenheid geboden de 
tentamens op een zoveel mogelijk aan hun individuele handicap aangepaste wijze 
af te leggen. De examencommissie kan deskundig advies inwinnen alvorens te 
beslissen. 

 
 
Artikel 5.5 Mondelinge tentamens 
 

1. Mondeling wordt niet meer dan één persoon tegelijk getentamineerd, tenzij de 
examencommissie anders heeft bepaald. 

 
2. Het mondeling afnemen van een tentamen is openbaar, tenzij de 

examencommissie anders heeft bepaald. 
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Artikel 5.6 Vaststelling en bekendmaking tentamenuitslag  
 

1. De examinator stelt terstond na het afnemen van een mondeling tentamen de 
uitslag vast en reikt de student een desbetreffende schriftelijke verklaring uit. 

 
2. De examinator stelt de uitslag van een schriftelijk tentamen vast binnen 10 

werkdagen na de dag waarop het is afgelegd, en verschaft de administratie van de 
faculteit de nodige gegevens ten behoeve van de uitreiking van het schriftelijk 
bewijsstuk omtrent de uitslag aan de student. 

 
3. Voor een op andere wijze dan mondeling of schriftelijk af te leggen tentamen 

bepaalt de examencommissie tevoren op welke wijze en binnen welke termijn de 
student een schriftelijke verklaring omtrent de uitslag zal ontvangen. 

 
4. Op de schriftelijke verklaring omtrent de uitslag van een tentamen wordt de student 

gewezen op het inzagerecht, bedoeld in artikel 5.7, eerste lid, alsmede op de 
beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 

 
5. Ingeval van een meerkeuzetentamen zal de tentamensleutel maximaal één 

werkdag na de afname worden bekendgemaakt. Aan deze sleutel kunnen geen 
rechten worden ontleend ten aanzien van de uitslag van het tentamen. Indien de 
examinator garandeert dat de uitslag binnen 5 werkdagen bekend wordt gemaakt, 
vervalt de verplichting de tentamensleutel binnen één werkdag bekend te maken. 

 
6. De tentamenuitslag is definitief 30 werkdagen nadat de uitslag bekend is gemaakt. 

 
Artikel 5.7 Geldigheidsduur 
 

1. De geldigheidsduur van behaalde onderdelen is onbeperkt. 
 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de examencommissie voor een 
onderdeel, waarvan het tentamen langer dan zes jaar geleden is behaald, een 
aanvullend dan wel vervangend tentamen opleggen, alvorens de student wordt 
toegelaten tot het afleggen van het desbetreffende examen. 

 
Artikel 5.8 Inzagerecht 
 

1. Gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een schriftelijk 
tentamen krijgt de student op zijn verzoek inzage in zijn beoordeeld werk. Tevens 
wordt hem op zijn verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat werk. 

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan kennis genomen worden van 

vragen en opdrachten van het desbetreffende tentamen, alsmede zo mogelijk van 
de normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden. 

 
3. De examencommissie kan bepalen dat de student op zijn verzoek een kopie tegen 

kostprijs krijgt van één of meerdere van de vragen en opdrachten. 
 

4. De examencommissie kan bepalen, dat de inzage of de kennisneming geschiedt op 
een vaste plaats en op een vast tijdstip. Indien de betrokkene aantoont door 
overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest op een aldus vastgestelde plaats en 
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tijdstip te verschijnen, wordt hem een andere mogelijkheid geboden, binnen de in 
het eerste lid genoemde termijn. 

 
Artikel 5.9 Vrijstelling  
 
De examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende 
examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 
 

1. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire of 
hogere beroepsopleiding heeft voltooid; 

 
2. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en 

vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 
 
Artikel 5.10 Examen 
 
1.   Een student die alle examenonderdelen van de opleiding met goed gevolg heeft 

afgelegd, dan wel alle onderdelen van het door de examencommissie goedgekeurde 
programma met goed gevolg heeft afgelegd, dient uiterlijk binnen vier weken na afloop 
hiervan het getuigschrift aan te vragen.   
De examendatum die door de examencommissie op het getuigschrift wordt vermeld is 
de datum waarop naar het oordeel van de examencommissie het laatste 
examenonderdeel met goed gevolg is afgelegd.  

 
2.   Indien de student het getuigschrift na de in het vorige lid bedoelde termijn aanvraagt, 

wordt op het getuigschrift als examendatum vermeld de datum waarop de 
examencommissie besluit dat de student geslaagd is, ook al ligt de datum waarop de 
examencommissie een dergelijk besluit neemt in een volgend studiejaar en dient de 
student voor dat studiejaar dan te zijn ingeschreven. 

 
3.  Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de examencommissie zelf een 

onderzoek instellen naar de kennis van de student met betrekking tot een of meer 
onderdelen of aspecten van de opleiding, indien en voor zover de uitslagen van de 
desbetreffende tentamens haar daartoe aanleiding geven. 

 
Artikel 5.11  Graad 
 

1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad 
"Bachelor of Science" verleend. 

 
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 

 
 
Paragraaf 6  Vooropleiding 
 
Artikel 6.1 Vervangende eisen deficiënties 
 

1. Deficiënties in de vooropleiding in de hierna genoemde vakken worden vervuld 
door het ten genoegen van de examencommissie afleggen van de desbetreffende 
tentamens op het niveau van het vwo-eindexamen: wiskunde.  
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2. De examencommissie kan in bijzondere gevallen een universitair docent in het 
desbetreffende vak belasten met het afnemen van een of meer tentamens. 

 
Artikel 6.2 Nederlandse taal 
 
Aan de eis inzake voldoende beheersing van de Nederlandse taal wordt voldaan door het 
met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau 2, of 
een vergelijkbaar of hoger niveau examen Nederlands. 
 
Artikel 6.3 Inschrijving 
 
Het is niet mogelijk zich voor de opleiding in te schrijven dan nadat aan de eisen bedoeld 
in art. 6.1 en art. 6.2 is voldaan. 
 
Artikel 6.4  VWO-diploma oude stijl 
 
De bezitter van een vwo-diploma, dat is behaald volgens de op 31 juli 1998 geldende bij of 
krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde voorschriften, wordt vrijstelling 
verleend van de in art. 7.24 van de wet genoemde vooropleidingseisen mits de 
deficiënties in de hierna genoemde vakken zijn vervuld: wiskunde A. 
 
Artikel 6.5 Colloquium doctum 
 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de volgende 
vakken op het daarbij vermelde niveau: Engels; Frans of Duits of Biologie; Wiskunde op 
het niveau van een vwo-diploma. 
 
Artikel 6.6  Toelating tot de postpropedeutische fase 
 
Voor bezitters van het propedeutisch examen van de doctoraalopleiding psychologie van 
de Rijksuniversiteit Groningen geldt dat zij toegang hebben tot de postpropedeutische fase 
van de opleiding. Hen kan vrijstelling verleend worden van het propedeutisch examen. 
  
Paragraaf 7  Studiebegeleiding 
 
Artikel 7.1 Studievoortgangsadministratie 
 

1. De faculteit registreert de individuele studieresultaten van de studenten. 
 
2. Zij verschaft jaarlijks elke student na afronding van het studiejaar een digitaal 

overzicht van de door hem behaalde studieresultaten van de opleiding. 
 
3. Op verzoek verschaft de faculteit de student een schriftelijk gewaarmerkt overzicht 

van de door deze behaalde studieresultaten van de opleiding. 
 
Artikel 7.2 Studiebegeleiding 
 
De faculteit draagt zorg voor de introductie en de studiebegeleiding van de studenten, die 
voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriëntatie op mogelijke 
studiewegen in en buiten de opleiding. 
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Artikel 7.3 Studieadvies  
 

1. In het jaar van zijn eerste inschrijving krijgt elke student voor het einde van het 
eerste en vervolgens voor het einde van het tweede semester een schriftelijk 
advies over de voortzetting van zijn opleiding. 

 
2. Desgevraagd geeft de faculteit de student mondeling advies over de voortzetting 

van zijn studie in of buiten de faculteit en over eventuele andere 
ontwikkelingsmogelijkheden. 

 
3. Ieder studiejaar wordt de student wanneer de studieresultaten daar aanleiding 

toegeven uitgenodigd voor een studievoortgangsgesprek met de studieadviseur. 
 
 
Paragraaf 8 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 8.1 Overstap van "oude stijl" naar "nieuwe stijl" 
 
Een student die stond ingeschreven in de ongedeelde opleiding Psychologie kan onder de 
volgende voorwaarden deelnemen aan de opleiding krachtens de onderhavige onderwijs- 
en examenregeling: 
 

a. behaalde studieresultaten kunnen worden gewaardeerd als vrijstelling voor 
overeenkomstige onderdelen uit de bacheloropleiding psychologie.  

 
Artikel 8.2 vervallen 
 
Artikel 8.3 Propedeuse ‘oude stijl’ 
 
Voor studenten die op grond van het propedeutisch examen van de ongedeelde opleiding 
Psychologie worden toegelaten tot de postpropedeutische fase van de opleiding gelden de 
onderstaande bepalingen. 
 

1. In tegenstelling tot het in Artikel 4.1 bepaalde omvat de postpropedeutische fase 
een algemeen verplicht deel van 40 EC en een keuzedeel van 35 EC. 

 
2. Het algemeen verplicht deel van de postpropedeutische fase omvat de in Artikel 4.2 

lid 1 onder BA2-04 tot en met BA2-12 genoemde onderdelen.  
 
Artikel 8.4 Wijzigingen 
 

1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur, gehoord de 
opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk besluit 
vastgesteld. 

 
2. Een wijziging van deze regeling heeft geen betrekking op het lopende studiejaar, 

tenzij de belangen van de studenten daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 
 

3. Een wijziging kan voorts niet ten nadele van studenten van invloed zijn op enige 
andere beslissing, die krachtens deze regeling door de examencommissie is 
genomen ten aanzien van een student. 
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Artikel 8.5 Bekendmaking 
 

1. Het faculteitsbestuur draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze 
regeling, van de regelen en richtlijnen die door de examencommissie zijn 
vastgesteld, alsmede van elke wijziging van deze stukken. 

 
2. Elke belangstellende kan op het faculteitsbureau een exemplaar van de in het 

eerste lid bedoelde stukken verkrijgen. 
 
Artikel 8.6 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2008. 
 
Aldus vastgesteld door het faculteitsbestuur GMW op 25 maart 2008, na instemming van 
de Faculteitsraad op 18 maart 2008. 
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Bijlage 1: Keuze-onderdelen Bacheloropleiding Psychologie 2007/2008 
 
BA-KV01  Seksuologie      3 EC 
BA-KV03  Modellen en simulaties voor de psychologie 3 EC 
BA-KV05  Overzicht GGZ     2 EC 
BA-KV20  De psychologische ontwikkeling in de 

tweede levenshelft     3 EC 
BA-KV08  Onderwijspsychologie    3 EC 
BA-KV09  Persoonlijkheidspsychologie*   5 EC 
BA-KV23  Onderwijsvaardigheden    5 EC 
BA-KV11  Experimentele vaardigheden   5 EC 
BA-KV21  Medische genetica     5 EC 
BA-KV15  Filosofie van de psychologie   3 EC 
BA-KV16  Controverses in de psychologie   5 EC 
BA-KV17  Persoonlijksheidstheorie    3 EC 
BA-KV18  Biopsychologie van de ontwikkeling  5 EC 
BA-KV19  Experimentele ontwikkelingspsychopathologie 3 EC 
 





13. REGELS EN RICHTLIJNEN 

Regels en Richtlijnen 
Van de examencommissie van de Bacheloropleiding Psychologie 

voor het studiejaar 2008-2009 
(15 januari 2008) 

 
Artikel 1 - Toepassingsgebied 

Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens in de 
Bacheloropleiding Psychologie hierna te noemen: de opleiding. 

  
Artikel 2 - Begripsomschrijving 

In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder: 
- examenregeling: de Onderwijs- en Examenregeling voor de opleiding, laatstelijk 

vastgesteld op 25 maart 2008; 
- examencommissie: de examencommissie van de bacheloropleiding Psychologie; 
- examinandus/a: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen; 
- afsluitend examen: het bachelorexamen. 
De overige begrippen hebben de betekenis die de examenregeling dan wel de wet 
daaraan toekent. 

 
Artikel 3 - Dagelijkse gang van zaken examencommissie 

1. De voorzitter en de secretaris van de examencommissie zijn belast met de 
behartiging van de dagelijkse gang van zaken van de examencommissie. Zij 
kunnen hierin bijgestaan worden door een ambtelijk secretaris. Zij kunnen 
geadviseerd worden door de studieadviseur(s) van de opleiding. 

2. De beslissingen van de examencommissie, onderscheidenlijk de examinator zijn 
vatbaar voor beroep. 

 
Artikel 4 - Besluit tot afleggen mondeling tentamen 

Met de instemming van de examinandus/a kan een examinator besluiten, dat een 
bepaald tentamen door hen tezamen mondeling zal worden afgelegd. 

 
Artikel 5 - Vaststelling uitslag examen 

1. Indien de examencommissie besluit tot het instellen van een onderzoek als bedoeld 
in artikel 5.9 lid 2 van de examenregeling, stelt de examencommissie de uitslag 
vast bij gewone meerderheid van stemmen. 

2. Staken de stemmen, dan is de examinandus/a afgewezen. 
3. Aan het vaststellen van de uitslag dienen tenminste drie leden van de 

examencommissie waaronder de voorzitter of de secretaris deel te nemen. 
  
Artikel 6 - Cum Laude 

1. Aan de uitslag van het afsluitend examen kan het predicaat “Cum Laude” worden 
verbonden indien ten minste aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 a) het gewogen gemiddeld oordeel van de voor het examenprogramma behaalde 
onderdelen is 8 of hoger, zonder afronding; 

 b) het behaalde oordeel op het programmaonderdeel “bachelorthese” is 8 of hoger, 
zonder afronding; 

 c) geen der onderdelen van het programma is beoordeeld met een cijfer lager dan 
een 7. 

2. Het predikaat “Cum Laude” wordt niet aan de uitslag van het propedeuse examen 
verbonden indien minder dan 50 studiepunten (EC) binnen de propedeutische fase 
van de opleiding zijn behaald. 
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3. Het predikaat “Cum Laude” wordt niet aan de uitslag van het afsluitend examen 
verbonden indien minder dan 95 studiepunten (EC) binnen de postpropedeutische 
fase van de opleiding zijn behaald. 

4. Uitgesloten van toekenning van het predicaat “Cum Laude” is de uitslag van het 
examen van een examinandus/a aan wie een maatregel is opgelegd voor fraude in 
het kader van art. 13 van deze Regels en Richtlijnen, of voor wangedrag. 

Toelichting: voor de bepaling van het Cum Laude worden alleen de vakken beschouwd 
die deel uitmaken van het examenprogramma. Wie meer vakken heeft gedaan dan 
voor het examenprogramma noodzakelijk is moet bij het aanvragen van het examen 
aangeven welke vakken voor het examenprogramma moeten meetellen. De overige 
vakken die met een voldoende zijn afgesloten worden als “additional courses” op het 
diplomasupplement vermeld. 
 

Artikel 7 – Tijdstippen 
1. Schriftelijke tentamens worden afgenomen op de tijdstippen, die tenminste voor de 

aanvang van de betreffende onderwijsperiode door de examencommissie zijn 
vastgesteld, gehoord de desbetreffende examinatoren. 

2. Bij de vaststelling van de tijdstippen, bedoeld in het eerste lid, wordt zoveel mogelijk 
voorkomen dat tentamens gelijktijdig worden afgenomen. 

3. Wijziging van een in het eerste lid bedoeld tijdstip vindt uitsluitend plaats in geval 
van overmacht, bijvoorbeeld wegens het niet beschikbaar zijn van de benodigde 
tentamenruimte. 

4. Mondelinge tentamens worden op een door de desbetreffende examinator dan wel 
examinatoren, zo mogelijk na overleg met de examinandus/a, te bepalen tijdstip 
afgenomen. 

 
Artikel 8 – Aanmelding 

1. Voor deelname aan een onderdeel van de opleiding en voor deelname aan een 
tentamen is de student verplicht zich in te schrijven. 

2. a. Studenten die zich inschrijven voor een eerste tentamen worden automatisch 
ingeschreven voor het daaropvolgende hertentamen als zij daadwerkelijk aan het 
eerste tentamen hebben deelgenomen, maar voor dit eerste tentamen een 
onvoldoende hebben gehaald. 
b. Studenten die zich wel inschrijven voor het eerste tentamen maar hieraan niet 
deelnemen dienen zich zelf in te schrijven voor het erop volgende hertentamen.  
c. Deze regeling laat onverlet dat studenten zich voor een hertentamen kunnen 
inschrijven als zij niet voor het eerste tentamen hebben ingeschreven. 

3. Studenten die zich niet hebben ingeschreven voor een onderdeel of voor een 
tentamen zijn van deelname aan dit onderdeel of tentamen uitgesloten. Van zo’n 
tentamen zal geen uitslag worden vastgesteld. 

4. a. De inschrijving vindt plaats door middel van het ProgressWWW systeem 
tenminste vijf werkdagen voor het tijdstip waarop het desbetreffende onderdeel 
begint dan wel waarop het desbetreffende tentamen zal worden afgenomen. 

 b. Voor practica sluit de inschrijving 10 werkdagen voordat het practicum begint. 
5. a. Wanneer de termijn genoemd in vierde lid is overschreden kan inschrijving voor 

een tentamen nog schriftelijk plaatsvinden bij de onderwijsbalie van de opleiding, 
tot het einde van de werkdag vóór de dag waarop het desbetreffend tentamen zal 
worden afgenomen, rekening houdend met de openingstijden van deze 
onderwijsbalie. 

 b. Een inschrijving zoals in lid 5.a is beschreven is voor practica niet mogelijk. 
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6. Inschrijving voor een mondeling tentamen geschiedt niet door middel van het 
ProgressWWW systeem, maar door middel van een persoonlijke afspraak met de 
examinator.  

7. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het 
bepaalde in het eerste lid met betrekking tot de plaats waar en het tijdstip waarop 
de aanmelding moet zijn geschied.  

8. a. De aanmelding voor het propedeutisch examen dient te geschieden bij de 
onderwijsadministratie van de opleiding. Voor het propedeutisch examen dient de 
aanmelding te geschieden zodra men aan alle onderdelen heeft voldaan, met een 
termijn van uiterlijk 15 werkdagen voor de dag van de buluitreiking. 
b. Voor het afsluitend examen dient de aanmelding te geschieden bij een der 
studieadviseurs. De aanmelding voor het afsluitend examen dient te geschieden 
zodra men aan alle onderdelen heeft voldaan, met een termijn van uiterlijk 20 
werkdagen voor de dag van de buluitreiking. 

9. De examinandus/a ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de datum van de 
buluitreiking een oproep. 

 
Artikel 9 - Nietig verklaringen 

Een tentamen dat wordt afgelegd of een practicum waaraan wordt deelgenomen in 
strijd met de volgorde van de desbetreffende onderdelen zoals vastgelegd in de 
examenregeling van de opleiding, wordt geacht niet te hebben plaats gevonden. 
Van zo’n onderdeel zal geen uitslag worden vastgesteld. 

 
Artikel 10 - Vrijstellingsverzoek 

1. Een verzoek om vrijstelling van een tentamen, van een practicum, of van 
studiepunten in de keuzeruimte wordt schriftelijk ingediend bij de 
examencommissie, conform de daarvoor geldende specificaties die bij de 
onderwijsbalie te verkrijgen zijn. 

2. De examencommissie beslist binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De 
verzoeker wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. 

3. Aan de vereisten van de Bachelorthese kan niet met een vrijstelling worden 
voldaan. Deze dient in het kader van de opleiding en onder supervisie van een 
examinator van de opleiding te worden uitgevoerd volgens de gebruikelijke 
procedure die wordt gepubliceerd in de Bachelorthesegids van het betrokken 
studiejaar. 

4. Wie denkt op grond van voorgaand onderwijs voor een vrijstelling van een AV-vak 
in aanmerking te komen dient deze vrijstelling aan te vragen bij de 
examencommissie van de Groningse opleiding waar het betreffende AV-vak wordt 
gegeven. Indien de vrijstelling is  verkregen zal de examencommissie van de 
opleiding deze vrijstelling overnemen om te komen tot een vrijstelling voor het AVV. 

 
Artikel 11 – Erkenning keuzeonderdelen en Algemeen Vormende Vakken 

1. Een verzoek om erkenning van keuzeonderdelen, die daarvoor in aanmerking 
komen op grond van artikel 4.4 lid d van de examenregeling of een verzoek om 
goedkeuring van Algemeen Vormende Vakken, wordt schriftelijk bij de 
examencommissie ingediend op een formulier dat bij de onderwijsbalie te verkrijgen 
is. 

2. Erkenning moet zijn verkregen voordat met een onderdeel als bedoeld in het eerste 
lid  begonnen kan worden. 

3. De examencommissie beslist binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De 
verzoeker wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. 
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Toelichting: ad 1) AV-vakken worden gekozen uit het aanbod dat door de RuG 
wordt verzorgd. Voor deze vakken geldt een automatische goedkeuring. Er zijn 
echter vakken uitgezonderd: dit zijn vakken die voor psychologiestudenten teveel 
overlap met reguliere psychologievakken inhouden, of zelf reguliere 
psychologievakken zijn. Deze uitzonderingen worden voor of aan het begin van het 
collegejaar door de Examencommissie bekend gemaakt en gepubliceerd op de 
website van de opleiding. ad 2) Voor erkenning van vakken te volgen in het 
buitenland voor vervulling van de keuzeruimte in het programma geldt een speciale 
procedure, beschreven op de website van de opleiding. 

 
Artikel 12 - De orde tijdens een tentamen 

1. De examencommissie zorgt, dat ten behoeve van de schriftelijke tentaminering of 
examinering surveillanten worden aangewezen, die erop toezien dat het tentamen 
in goede orde verloopt en daarin handelen vanwege de examinator. De 
examencommissie kan deze zorg opdragen aan de desbetreffende examinator.  

2. De examinandus/a is verplicht zich op verzoek van of vanwege de 
examencommissie te legitimeren door middel van zijn/haar collegekaart. Zonder 
deze legitimatie wordt de examinandus/a van deelname aan het tentamen of 
examen uitgesloten. 

3. De examinandus/a die later dan op het vastgestelde tijdstip bij de tentaminering of 
examinering verschijnt kan door of vanwege de examinator van deelname worden 
uitgesloten. 

4. De examinandus/a is verplicht de aanwijzingen op te volgen die door de 
examencommissie dan wel de examinator voor de aanvang van het examen of 
tentamen zijn gepubliceerd en is verplicht de aanwijzingen op te volgen die door of 
vanwege de examinator tijdens het examen of tentamen en onmiddellijk na afloop 
daarvan worden gegeven.  

5. Tijdens de tentaminering of examinering is de beschikking over enig ander middel 
om het tentamen af te leggen dan de daartoe uitgereikte bescheiden niet 
toegestaan dan na toestemming van of vanwege de examinator.  

6. Het verlaten van de ruimte waarin de tentaminering of examinering plaatsvindt, is 
niet toegestaan dan na toestemming van of vanwege de examinator. 

7. Een examinandus/a die zich niet heeft ingeschreven voor de afname van het 
tentamen of examen is uitgesloten van de deelname aan het tentamen of examen. 
De examinator, of een ander persoon vanwege de examinator, kan hem/haar uit de 
tentamen- of examenruimte wegsturen. 

8. Volgt de examinandus/a een of meer aanwijzingen als bedoeld in het vierde lid van 
dit artikel niet op of handelt zonder toestemming als bedoeld in het vijfde of zesde 
lid van dit artikel, dan kan hij/zij door de examencommissie c.q. de examinator 
worden uitgesloten van de verdere deelname aan het desbetreffende examen of 
tentamen. 

9. De duur van een examen of tentamen is zodanig dat de examinandus/a 
redelijkerwijs voldoende tijd heeft om de vragen te beantwoorden. Voor alle 
schriftelijke tentamens van de opleiding is de duur op twee uur gesteld. 

10. De uitsluiting als bedoeld in lid 2 of lid 3 of lid 7 of lid 8 van dit artikel heeft tot 
gevolg dat geen uitslag wordt vastgesteld van dat tentamen of examen. 

  
Artikel 13 – Fraude 

1. Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een student waardoor op 
een oneigenlijke manier een oordeel omtrent zijn/haar eigen of andermans kennis, 
inzicht en vaardigheden wordt gevormd op grond waarvan studiepunten kunnen 
worden verworven. 
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Toelichting: Met name plagiaat is een ernstige vorm van fraude. Plagiaat is het 
overnemen van formuleringen van anderen zonder citatietekens en 
bronvermelding, en ook het overnemen van ideeën van anderen zonder 
bronvermelding. 
 

2. In geval van fraude tijdens of in verband met een examen of een tentamen kan de 
examencommissie aan de betrokken student(en) het recht ontnemen een of meer 
daarbij aan te wijzen tentamens of examens aan de instelling af te leggen voor een 
termijn van ten hoogste een jaar nadat de fraude is geconstateerd, of tot een 
andere passende maatregel besluiten. 

3. De beslissing inzake uitsluiting wordt genomen naar aanleiding van het schriftelijk 
verslag van de examinator van de door hem/haar geconstateerde of vermoede 
fraude.  

4. In spoedeisende gevallen kan de examinator een voorlopige beslissing tot 
uitsluiting nemen op grond van een mondeling verslag van de surveillant.  

5. De examencommissie brengt de student schriftelijk op de hoogte van het feit dat er 
een fraudemelding is gedaan waarbij deze is betrokken. 

6. De examencommissie stelt de student en examinator in de gelegenheid te worden 
gehoord. 

7. Vervolgens beslist de examencommissie over het toepassen van een uitsluiting als 
bedoeld in het tweede lid en deelt dit besluit schriftelijk aan student en examinator 
mee. 

8. Een uitsluiting heeft tot gevolg, dat geen uitslag wordt vastgesteld voor in het 
tweede lid bedoelde tentamen(s) of examen(s). 

 
Artikel 14 - Vragen en opgaven 

1. De vragen en opgaven van het tentamen of examen gaan de tevoren bekend 
gemaakte bronnen waaraan de examenstof is ontleend niet te buiten. Deze 
bronnen worden voor de aanvang van het onderwijs dat op het tentamen 
voorbereidt in hoofdzaak bekend gemaakt. Uiterlijk zes weken voor het afnemen 
van het tentamen wordt de precieze omvang van de stof definitief bekend gemaakt. 

2. De vragen en opgaven van het tentamen zijn zo evenwichtig mogelijk gespreid over 
de tentamenstof. 

3. Het tentamen representeert de onderwijsdoelen naar inhoud en vorm. 
4. De vragen en opgaven van een tentamen zijn duidelijk, en bevatten voldoende 

aanwijzingen voor de vereiste detaillering van de antwoorden. 
5. De toetsvorm zoals die in de studiegids staat genoemd is maatgevend. De 

examinator kan hier alleen van afwijken met goedvinden van de examencommissie, 
en dient dit uiterlijk zes weken voor het toepassen van de betreffende toetsvorm 
bekend te (laten) maken. 

  
Artikel 15 – Beoordeling 

1. De beoordeling van schriftelijke tentamens geschiedt aan de hand van tevoren 
schriftelijk vastgelegde normen. 

2. De beoordeling van practicum kan mede geschieden aan de hand van een 
schriftelijke voortgangstoets en van een schriftelijk eindverslag. 

3. De beoordeling van het onderdeel zoals bedoeld in artikel 4.5 van de 
examenregeling vindt plaats volgens de in het begeleidingscontract tussen 
examinandus/a en examinator overeengekomen afspraken.  

4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de 
uitslag van zijn/haar tentamen tot stand is gekomen. 
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5. Een onderdeel van de opleiding is behaald als hiervoor de beoordeling “voldoende” 
als definitieve uitslag is verkregen. Een kennispercentage van minimaal 56% geldt 
als “voldoende”. 

6. De beoordeling wordt uitgedrukt in een geheel getal, dat genomen wordt uit de 
reeks van 1 tot en met 10. Hierbij geldt een 6 of hoger als “voldoende” en een 5 of 
lager als “onvoldoende. 

7. Voor een onderdeel waarvan alleen een practicum deel uit maakt, zoals 
beschreven in de examenregeling, wordt een oordeel gegeven dat ofwel 
“voldoende” ofwel “onvoldoende” luidt. De onderdelen Ba2-09 
“Onderzoeksmethoden: practicum” en Ba3-01 “Bachelorthese” zijn hiervan 
uitgezonderd, zij worden beoordeeld met een getal. Hierbij geldt tevens dat de 
beoordeling van het onderdeel Ba3-01 “Bachelorthese” mag worden uitgedrukt met 
een geheel getal vermeerderd of verminderd met een half, mits de beoordeling niet 
buiten de reeks van 1 tot en met 10 valt. 

  
Artikel 16 - Kwaliteit van de tentamens 

1. Ten behoeve van de bewaking van de kwaliteit van de tentamens stelt de 
examencommissie een toetscommissie in. 

2. De toetscommissie bestaat uit tenminste twee deskundigen op het gebied van 
toetsconstructie en -evaluatie. Zij worden door de examencommissie benoemd uit 
de examinatoren van de opleiding. Minstens een lid van de toetscommissie is lid 
van de examencommissie. De beleidsmedewerker onderwijskwaliteit van het 
onderwijsbureau van de opleiding fungeert als ambtelijk secretaris van de 
toetscommissie. 

3. De toetscommissie komt tenminste eenmaal per semester bijeen en rapporteert 
aan de examencommissie en aan de onderwijscommissie van de opleiding over de 
kwaliteit van de tentamens. 

 
Artikel 17 – Puntentoekenning 

1. Voor onderdelen waarvoor reeds punten zijn toegekend, worden niet nogmaals 
punten toegekend. 

2. Indien meerdere malen aan het tentamen van een onderdeel wordt deelgenomen 
geldt het resultaat van het laatst gemaakte tentamen.  

  
Artikel 18 - Verklaring waaruit de uitslag blijkt 

1. Ingeval een tentamen of daarmee gelijk staand examenonderdeel is afgenomen, 
wordt door de examinator een daarop betrekking hebbende verklaring aan de 
onderwijsadministratie uitgereikt, waaruit de uitslag blijkt. Deze verklaring wordt 
door de examinator ondertekend.  

2. Als verklaring bedoeld in lid 1 van dit artikel kunnen ook collectieve uitslagenlijsten 
worden opgevat, mits ondertekend door de examinator en voorzien van de 
ondertekening namens de onderwijsadministratie van de opleiding. 

3. Na afloop van tentamens die mondeling worden afgenomen vult de examinator een 
tentamenbriefje in en zet in de daarvoor bestemde ruimten het tentamencijfer en 
zijn/haar handtekening, waarna aan de student zowel als aan de 
onderwijsadministratie van de opleiding terstond een afschrift beschikbaar wordt 
gesteld.  

 
Artikel 19 – Nabespreking 

1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling 
tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een 
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nabespreking plaats tussen de examinator en de geëxamineerde. Alsdan wordt de 
gegeven uitslag toegelicht. 

2. De nabespreking zoals bedoeld in artikel 5.7 van de examenregeling vindt plaats op 
een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip. 

3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve nabespreking wordt 
georganiseerd, kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in artikel 5.7 lid 1 
van de examenregeling pas indienen wanneer hij/zij bij de collectieve nabespreking 
aanwezig is geweest en zijn/haar verzoek motiveert, of indien hij/zij door 
aantoonbare overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve nabespreking 
aanwezig te zijn. 

4. Het bepaalde in het bovenstaande derde lid is van overeenkomstige toepassing, 
indien de examencommissie dan wel de examinator aan de geëxamineerde de 
gelegenheid biedt om zijn/haar uitwerking te vergelijken met model-antwoorden. 

5. De examencommissie c.q. examinator kan afwijkingen toestaan van het bepaalde  
in het tweede en het derde lid. 

 
Artikel 20 - Maatstaven 

De examinatoren nemen bij hun beslissingen de volgende maatstaven als 
richtsnoer: 
a. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen; 
b. doelmatigheidseisen, onder meer gericht op: 

• het beperken van tijdverlies voor studenten, die snelle voortgang maken met 
de studie; 

• het tijdig staken van de studie door studenten, waarvan het onwaarschijnlijk 
is dat zij zullen slagen voor een examen of tentamen; 

c. bescherming tegen zichzelf van de student die een te grote studielast op zich wil 
nemen; 

d. mildheid jegens studenten, die door omstandigheden van aantoonbare 
overmacht studievertraging hebben ondervonden. 

 
Artikel 21 - Wijziging regels en richtlijnen 

Geen wijzigingen vinden plaats, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, 
tenzij de belangen van studenten hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad. 

 
Artikel 22 - Inwerkingtreding 

Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2008. 
 
 
Aldus vastgesteld bij besluit van de examencommissie van de bacheloropleiding 
Psychologie op  15 januari 2008 
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BEGRIPPEN 
 
Hieronder volgt een omschrijving van een aantal begrippen: 
 
Student is iemand die tegen betaling van collegegeld bij de RUG als zodanig staat 
ingeschreven voor een door de minister erkende opleiding (voltijds, duaal of deeltijds).  De 
student mag onderwijs volgen, alsmede tentamens en examens afleggen voor de 
opleiding  waarvoor de inschrijving geldt. 
Een student die een duale – of deeltijdopleiding doet, heeft geen recht op 
studiefinanciering. 
 
Wettelijk collegegeld wordt in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappeijk 
ondezoek (WHW) vastgesteld. Het moet worden betaald door de student die: 
• voor de aanvang van het studiejaar nog geen 30 jaar is én 
• de nationaliteit bezit van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte 

(EER), óf 
• studiefinanciering van de IBG ontvangt, óf 
• door het UAF als vluchteling- student is erkend, óf  
• de Surinaamse nationaliteit bezit, óf 
• niet- EER studenten die gehuwd zijn / een geregistreerd partnerschap hebben met een 

EU-onderdaan.  
Voor het studiejaar 2008-2009 is het wettelijk collegegeld vastgesteld op € 1.565, -. 
 
Instellingscollegegeld wordt door het College van Bestuur vastgesteld. Het moet worden 
betaald door de student die niet behoort tot één van de bovengenoemde categorieën.  
Voor het studiejaar 2008-2009 is het instellingscollegegeld: 
voor de voltijdstudent € 2058, - 
voor de deeltijdstudent € 1170, -  
voor de duale (studerende en werkende) student € 1170, - 
Een uitzondering hierop geldt voor de studenten die niet de nationaliteit hebben van een 
land dat partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 
(EER) en niet gehuwd zijn / een geregistreerd partnerschap hebben met een EU- 
onderdaan, en zich willen inschrijven voor een Bachelor- of Masteropleiding. Voor deze 
studenten gelden andere (gedifferentieerde) collegegeld tarieven. Informatie hierover is te 
verkrijgen bij de Centrale Studenten Balie en op onze website. 
 
Extraneus is iemand die tegen betaling van examengeld bij de RUG als zodanig staat 
ingeschreven voor een door de minister erkende opleiding. De extraneus mag tentamens 
en examens afleggen voor de opleiding waarvoor de inschrijving geldt, maar mag geen 
onderwijs volgen. Voor het studiejaar 2008-2009 bedraagt het examengeld € 1170, -. Een 
extraneus heeft geen recht op studiefinanciering. 
De extraneus kan na het behalen van zijn diploma een verzoek doen om de inschrijving te 
beëindigen. Hij krijgt echter bij afstuderen geen restitutie van het reeds betaalde 
examengeld. 
 
ECTS: European Credits Transfer System  
Europees systeem om de studielast in punten (studiepunten) te kwalificeren. Hiermee 
wordt de internationale beoordeling van programma’s en opleidingen bevorderd. De 
nominale studiebelasting is 60 EC per jaar. 
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OER: Onderwijs- en Examenregeling  
Elke opleiding heeft een eigen, specifieke OER, waarin onder meer de toelatingseisen en 
de inhoud van de opleiding staan vermeld. 
 
Tentamen is een onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de 
examinandus, alsmede de beoordeling van de uitkomsten van het onderzoek. 
 
INLEIDING 
 
Algemeen 
Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als 
universiteit. Het is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral de WHW) en 
aangevuld met regelingen die specifiek van de RUG afkomstig zijn. Het Studentenstatuut 
bestaat uit twee delen. In het centrale deel worden de algemene rechten en plichten 
genoemd voor de gehele universitaire organisatie. Het decentrale deel beschrijft de 
rechten en plichten die specifiek gelden voor een opleiding. Deze verschillen per opleiding 
en faculteit.  
 
Geldigheid 
Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar 2008-2009 en is gebaseerd op de Wet op 
het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 
  
Het belang van het Studentenstatuut 
U wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Studentenstatuut. 
Een wet of regeling heeft per definitie een algemeen karakter. Dat geldt ook voor het 
Studentenstatuut. Dit betekent dat het effect in een concrete situatie en in een individueel 
geval niet altijd eenduidig en voorspelbaar is. Bovendien voeren bestuursorganen binnen 
zekere grenzen hun eigen beleid. Ten slotte is ‘recht’ nooit statisch, maar voortdurend in 
ontwikkeling. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn, krijgen te maken met andere 
regelingen dan ouderejaars.  
Zorg er dus altijd voor dat u zich goed laat informeren door uw faculteit en/of de Centrale 
Studenten Balie en lees het Studentenstatuut goed door! Als u zich niet houdt aan de 
plichten die uit het Statuut voortvloeien, heeft dat mogelijk consequenties voor uw rechten, 
bijvoorbeeld op financiële ondersteuning uit het afstudeerfonds.  
 
Blijf kritisch! 
Wilt u meer weten? Ziet u onjuistheden? Heeft u klachten? Vindt u een beslissing niet 
terecht? Geloof nooit klakkeloos wat ‘leken’ beweren. Kijk altijd zelf na wat het 
Studentenstatuut zegt en raadpleeg de hieronder genoemde informatiebronnen. Daar 
worden ook de instanties vermeld waaraan u klachten kunt doorgeven of waarbij u een 
bezwaar- of beroepschrift kunt indienen.  
 
Geïnformeerd worden en blijven 
Alle studenten krijgen bericht zodra het Studentenstatuut beschikbaar is. U kunt het gratis 
opvragen bij de Centrale Studenten Balie (CSB) of bekijken via de website van de RUG: 
www.rug.nl/studenten.  
Alle binnen de RUG geldende regels en tussentijdse wijzigingen hiervan, worden bekend 
gemaakt via de UK of de RUG-website (centrale regelingen zoals het Studentenstatuut of 
de Afstudeer- fonds regeling), of via uw faculteit (decentrale regelingen zoals de OER). U 
wordt geacht, ook op eigen initiatief, kennis te nemen van de regels die binnen de RUG 
gelden. 
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Informatie op centraal niveau 
Alle onderstaande informatiebronnen hebben een website op de homepage van de RUG: 
http://www.rug.nl/studenten/ 
 
Bijlagen en speciale pagina’s in de UK (Universiteitskrant) 
In de Extra en RUG-berichten van de UK publiceert het College van Bestuur nieuwe 
regelingen en richtlijnen. Ook vindt u hier de wijzigingen in de hoogte van het collegegeld 
en de Afstudeerfondsregeling. 
 
Het Studenten Service Centrum  
In het Studenten Service Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen zijn een aantal 
afdelingen samengebracht die verantwoordelijk zijn voor de inschrijving, ondersteuning en 
dienstverlening aan studenten. De afdelingen worden hieronder besproken. 
 
Centrale Studenten Balie   
Als u zich heeft ingeschreven en het collegegeld heeft betaald, ontvangt u een 
studentenkaart. Mocht u die niet hebben ontvangen, informeer hier dan direct naar bij de 
Centrale Studenten Balie (CSB)! 
Als uw studie niet loopt zoals gewenst bespreekt u dit met uw studieadviseur. Daarnaast 
kan de CSB  informatie verschaffen met betrekking tot (beëindigen) inschrijving, 
afstuderen, betaling collegegeld, studievertraging, met de bijkomende (financiële) 
perikelen, en alternatieve studiemogelijkheden. Verder kunt u bij de CSB terecht voor 
advies over studeren met een functiebeperking. Ook als u vakken of opleidingen in het 
buitenland of elders in Nederland wilt volgen, bent u bij de CSB aan het goede adres.  
Bij de CSB kunt u ook een afspraak maken voor een gesprek met een studentendecaan. 
 
Studentendecanen 
U kunt bij de studentendecanen terecht met alle vragen die met studeren te maken 
hebben en die niet direct betrekking hebben op uw opleiding. Ook kwesties die u liever 
niet binnen uw opleiding wilt bespreken, kunt u aan een studentendecaan voorleggen. De 
studentendecanen informeren, adviseren en/of begeleiden u als u vragen hebt over 
bijvoorbeeld studiekeuze, rechtspositie, geld en welzijn. Zij stellen desgewenst een 
aanbevelingsbrief op in verband met het aanvragen van aangepast onderwijs. 
Studentendecanen zijn niet verbonden aan een bepaalde opleiding, hun spreekuur staat 
open voor alle studenten van de universiteit. Elke vraag wordt vertrouwelijk behandeld.   
Let wel: de eerste melding van studievertraging, in verband met eventuele financiële 
ondersteuning uit het Afstudeerfonds, vindt plaats bij de studieadviseur van uw opleiding 
(zie hoofdstuk 8).  
Wanneer de studievertraging groter is of dreigt te worden dan 15 EC, zal de 
studieadviseur u verwijzen naar de studentendecaan. U moet dan zelf een afspraak 
maken met een decaan voor een vervolgmelding.  
Als na de eerste melding bij de studieadviseur in de loop van het studiejaar de vertraging 
oploopt tot meer dan 15 EC, dient u ook zonder verwijzing van de studieadviseur direct na 
het constateren van deze vertraging contact op te nemen met een studentendecaan. 
U dient het advies van en de afspraken met de studieadviseur en de studentendecaan op 
te volgen, indien u in aanmerking wilt komen voor financiële ondersteuning uit het 
Afstudeerfonds. 
 
International Service Desk (ISD) 
De International Service Desk (ISD) is gevestigd bij het Bureau Internationale 
Samenwerking (BIS). De ISD regelt de visa, verblijfsvergunningen en 
tewerkstellingsvergunningen voor de buitenlandse studenten, medewerkers en gasten van 
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de universiteit. Verder geeft de ISD informatie over ziektekostenverzekeringen, 
huisvesting en voorzieningen/instanties in de stad en generieke informatie over studeren 
in Groningen. Tenslotte organiseert en coordineert de ISD een aantal introductie- en 
sociale activiteiten. 
 
Informatie op facultair niveau 
 
Diverse media 
Veel informatie staat in de jaarlijkse studiegids. Verder wordt u geacht zelf kennis te 
nemen van belangrijke mededelingen via prikborden, de UK, de website van de RUG op 
het internet en dergelijke. 
 
Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
Bij elke opleiding vindt u een Onderwijs- en Examenregeling (OER), die zaken regelt zoals 
de inhoud van de opleiding, de toelating tot de opleiding en de regels van tentamens. De 
OER is in te zien bij de onderwijs- en examenadministratie van uw faculteit en staat ook in 
uw studiegids en/of op CD-ROM. 
 
Facultaire onderwijs- en examenadministratie 
Behalve over de OER heeft de onderwijs-en examenadministratie van uw faculteit 
informatie over  de inschrijving voor tentamens, registratie van tentamens en 
studiepunten, volgorde-eisen, roosters en studentgegevens. 
 
Opleidingsdirecteur en Onderwijscoördinator  
Elke faculteit heeft een of meer opleidingsdirecteuren. Zij zien toe op de uitvoering van de 
OER. Daarnaast hebben sommige opleidingen en faculteiten een onderwijs- of 
opleidingscoördinator. Ook bij deze functionaris kunt u terecht voor onderwijsvragen. 
 
Studieadviseur 
De studieadviseur zorgt voor informatie, advies en begeleiding bij studieplanning, 
studieprogramma enzovoort. Hij heeft contact met andere centrale en facultaire instanties 
en verwijst zonodig door.  
Als u door bijzondere omstandigheden meer dan 4 weken studievertraging oploopt 
(studievertraging > 5 EC), moet u dit direct melden bij de studieadviseur, indien u in 
aanmerking wilt komen voor financiële ondersteuning uit het Afstudeerfonds. Als de 
vertraging groter is of dreigt te worden dan 15 ec, zal de studieadviseur u verwijzen naar 
de studentendecaan. U moet dan zelf een afspraak maken met een decaan voor een 
vervolgmelding.  
Als na de eerste melding bij de studieadviseur, in de loop van het studiejaar de 
studievertraging oploopt tot meer dan 15 EC, dient u ook zonder verwijzing van de 
studieadviseur direct na het constateren van de vertraging contact op te nemen met een 
studenten decaan. 
 
Examencommissie 
Voor vragen over tentamens en examens gaat u naar de examencommissie. Deze 
commissie is binnen de faculteit of opleiding belast met de organisatie en coördinatie 
hiervan. Raadpleeg voor meer informatie de studiegids. 
 
Opleidingscommissie 
Voor vragen of opmerkingen over de opleiding gaat u naar de opleidingscommissie. De 
opleidings-commissie heeft een belangrijke rol bij de vormgeving en evaluatie van het 
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onderwijsprogramma van de opleiding. Deze commissie bestaat voor de ene helft uit 
studenten en voor de andere helft uit medewerkers.  
 
Bezwaar en beroep 
Bij de toepassing van wetten en regels worden beslissingen genomen waartegen u 
bezwaar kunt maken of beroep kunt aantekenen. Hiervoor zijn drie instanties: 
• College van Bestuur (CvB): onder meer voor zaken uit het centrale deel van het 

Studentenstatuut; 
• College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO): voor zaken die eerder in een 

bezwaar- of (administratief) beroepsprocedure van het CvB (zie vorige punt) zijn 
behandeld, en waartegen nu in beroep wordt gegaan; 

• College van Beroep voor de Examens (CBE): voor beslissingen, ‘inhoudende een 
beoordeling van het kennen en kunnen van een kandidaat die ter zake is geëxamineerd 
of op enigerlei andere wijze is geëxamineerd’. 

Een overzicht van de bezwaar- en beroepsprocedures is verkrijgbaar bij de CSB 
(bijvoorbeeld de brochure Bezwaar en Beroep). Hier kunt u ook terecht met algemene 
vragen. Bij meer specifieke vragen over uw bezwaar- of beroepschrift kunt u terecht bij de 
afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ). Ook op de studentenportal en 
de webpagina’s van ABJZ staat alle benodigde informatie.  
 
Klachten 
Er ontstaan soms situaties waarin bezwaar- en beroepsprocedures niet voor de hand 
liggen, maar die wel erg onbevredigend zijn. U kunt dan een klacht indienen bij de 
volgende instanties: 
 
-Faculteit  
Voor klachten over de opleiding (algemeen of individueel) kunt u in eerste instantie terecht 
bij de studieadviseur die u, afhankelijk van het onderwerp, kan doorverwijzen. De 
faculteiten en opleidingen hebben veelal eigen klachtprocedures.  
  
-Studentendecanen  
Als u met uw klacht niet terecht kunt (of wilt) bij de faculteit of opleiding, bespreek deze 
dan met een van de studentendecanen. Als vertrouwenspersoon voor studenten hebben 
zij ook een ombudsfunctie.  
  
-Vertrouwenspersoon van de RUG  
Klachten over (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie kunt u indienen bij 
de speciaal daarvoor ingestelde Klachtencommissie. Maar u kunt ook (eerst) een gesprek 
hebben met de Vertrouwenspersoon, waar u tevens terecht kunt bij klachten over 
ongelijke behandeling.  
Het adres staat vermeld bij Centrale Instanties. 
 
-Arbo- en Milieudienst 
Klachten over welzijn, gezondheid en milieu meldt u in eerste instantie aan bij de facultaire 
Arbo- en Milieucoördinator of bij de (centrale) Arbo- en Milieudienst. 
 
Binnen de RUG zijn er twee centrale klachtenregelingen: 
• de Algemene Klachtenregeling; 
• de Klachtenregeling (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie (SIAGD). 
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 
 
ABJZ  Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken 
BaMa  Bachelor/Master-structuur 
CBE  College van Beroep voor de Examens 
CBHO  College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 
CSB  Centrale Studenten Balie 
CvB  College van Bestuur 
EC  European Credits 
ECTS  European Credits Transfer System 
GSb  Groninger Studentenbond 
HBO  Hoger Beroeps Onderwijs 
IBG  Informatie Beheer Groep 
ISD  International Service Desk 
OER  Onderwijs- en Examenregeling 
ROB  Regeling financiële ondersteuning studenten in bèta-opleidingen 
RUG  Rijksuniversiteit Groningen 
SIAGD (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie 
SO  Studie Ondersteuning 
SOG   Studenten Organisatie Groningen 
SSC  Studenten Service Centrum  
UAF  Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (University Assistance Fund) 
UFC  Universitaire Fondsen Commissie 
UOCG Universitair Onderwijs Centrum Groningen 
UK  Universiteitskrant 
U-raad Universiteitsraad 
VWO  Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 
WBP  Wet Bescherming Persoonsgegevens 
WHW  Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek 
WO  Wetenschappelijk Onderwijs 
WSF  Wet studiefinanciering 2000 
 
 
BELANGRIJKE CENTRALE INSTANTIES 
 
Deze instanties zijn te vinden op de homepage van de RUG: www.rug.nl/studenten 
 
Centrale Studentenbalie (CSB) 
  Bezoekadres: Uurwerkersgang 10 
  Postadres:  Postbus 72, 9700 AB Groningen 
  Telefoon:  (050) 363 80 04 
  e-mail:  CSB@rug.nl 

Openingstijden:  ma t/m vr 10.00-16.00 uur 
De CSB geeft informatie en advies aan studenten en aankomende studenten over 
(beëindigen) inschrijving, studiekeuze, studievoortgang, studie- en stagemogelijkheden in 
binnen- en buitenland en het afstudeerfonds. Ook biedt de CSB voorlichting over de 
financiële regelingen. Via de CSB maakt u een afspraak met een studentendecaan. 
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Studentenpsychologen 
  Bezoekadres: Oude Kijk in ’t Jatstraat 41/41A 
  Postadres:  Postbus 72, 9700 AB Groningen 
  Telefoon:  (050) 363 55 44 
  e-mail:  studenten.psychologen@rug.nl   

Openingstijden:  ma/di/do/vr 9.00-12.30 uur en 13.30-16.45 uur,  
wo 10.45-12.30 en 13.30-16.45 uur. 

De studentenpsychologen helpen bij studieproblemen (bijvoorbeeld moeite met 
concentratie, examenangst, twijfels) of persoonlijke problemen (bijvoorbeeld verstoorde 
relaties met ouders of moeite met contacten). Er zijn individuele gesprekken, maar ook 
bijeenkomsten met meerdere  personen, zoals assertiviteitstraining en groepstherapie. De 
hulpverlening is gratis. 
 
Studie Ondersteuning (SO) 
  Bezoekadres: Broerstraat 5 
     Toren Academiegebouw (2de verdieping) 
  Postadres:  Postbus 72, 9700 AB Groningen 
  Telefoon:  (050) 363 55 48 
  e-mail:  y.m.robert@rug.nl 

Openingstijden:  ma t/m vr 8.30-17.00 uur  
Dit bureau organiseert trainingen. Ze gaan over het bevorderen van studievaardigheden 
(bijvoorbeeld effectief studeren, studieversnellingsgroep, uitwerken van scriptieopzet), 
algemene vaardigheden (zoals een voordracht houden of gesprekstechnieken) of het 
ondersteunen van specifieke studentengroepen bijvoorbeeld studenten met faalangst, 
uitstelgedrag of een functiebeperking. 
 
Talent and Career Center 

Postadres:  Postbus 7117, 9701 JC Groningen 
Telefoon:  (050) 3111589 
e-mail:  info@talentcareercenter.nl 
Website:  www.talentcareercenter.nl 

 Het Talent and Career Center beantwoordt alle vragen van studenten over de 
arbeidsmarkt. Dit aan de universiteit gelieerde centrum organiseert o.a. 
sollicitatietrainingen en themaworkshops voor bijna afgestudeerden. U kunt er terecht voor 
een individueel loopbaanadviesgesprek en voor een talent & career test. Er is een 
documentatiecentrum met informatie over bijvoorbeeld de arbeidsmarktsectoren, 
zelfanalyse en sollicitatietechnieken. Het Talent and Career Center onderhoudt nauwe 
banden met het bedrijfsleven en met de overheid als werkgever.  
 
International Service Desk (ISD) 

Bezoekadres:  Broerstraat 5 
Postadres:   Postbus 72, 9700 AB Groningen 
Telefoon:   (050)-363 81 81 
E-mail:   isd@rug.nl 
Openingstijden:  ma t/m vr 10.00-16.00 uur (in vakantieperioden 

aangepaste openingstijden) 
Deze helpdesk verstrekt aan alle buitenlandse gasten (met name studenten, onderzoekers 
en gastdocenten) van de RUG (en hun begeleiders) informatie over zaken als 
verblijfsvergunningen, huisvesting, verzekeringen en bankzaken. Verder geeft zij 
algemene informatie over studeren en promoveren aan de RUG. Ook organiseert de ISD 
een aantal vaste introductie- en sociale activiteiten voor buitenlandse gasten. 
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Vertrouwenspersoon 
  Bezoekadres: Visserstraat 47 
  Postadres:  Visserstraat 47, 9712 CT Groningen 
  Telefoon:  (050) 363 54 35 
  e-mail:  j.m.dam@rug.nl 

Openingstijden:  ma t/m vr 9:00 - 17:00 uur   
U kunt bij de Vertrouwenspersoon van de RUG terecht in geval er sprake is van 
(seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie of ongelijke behandeling (SIAGD). 
 
Arbo- en Milieudienst (AMD) 
  Bezoekadres: Visserstraat 49 
  Postadres:  Visserstraat 49, 9712 CT Groningen  
  Telefoon:  (050) 363 5551   

e-mail:  amd@rug.nl 
Openingstijden:  ma t/m vr 8.30 - 17.00 uur  

De Arbo- en Milieudienst adviseert en coördineert op het gebied van gezondheid, welzijn 
en milieu. Namens het College van Bestuur houdt de AMD toezicht op 
arbeidsomstandigheden en vervult specifieke functies op dit gebied.  
 
Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ) 
  Postadres:  Postbus 72, 9700 AB Groningen 
  Telefoon:  (050) 363 54 40 
  e-mail:  abjz@rug.nl 

Openingstijden:  ma t/m vr 9.00 – 17.00 uur 
ABJZ geeft onder meer informatie over bezwaar- en beroepschriften die respectievelijk bij 
het College van Bestuur of bij het College van Beroep voor de Examens zijn ingediend. 
Ook kunt u hier terecht voor diverse regelingen die gelden binnen de universiteit. 
 
Universitaire Fondsen Commissie (UFC) 
  Postadres :   Postbus 72, 9700 AB Groningen 
  e-mail:   ufc@rug.nl 
De UFC adviseert het College van Bestuur over aanvragen voor financiële ondersteuning 
op grond van de Afstudeerfondsregeling. De commissie is ook het adres voor het 
versturen van de bewijsstukken bij uw (digitale) aanvraag voor financiële ondersteuning. 
 
Klachtencommissie (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie 
  Postadres:   Antwoordnummer 172, 9700 VB Groningen 
Bij deze klachtencommissie kunt u klachten indienen over (seksuele) intimidatie, agressie, 
geweld en discriminatie op grond van de Klachtenregeling SIAGD. 
 
Overige voorzieningen 
• Universitair Sportcentrum, Blauwborgje 4, tel. (050) 363 80 63; 
• ACLO Studentensportstichting, Blauwborgje 16, tel. (050) 363 46 41, www.aclosport.nl; 
• USVA Cultureel Studentencentrum, Munnekeholm 10, tel. (050) 363 46 70, 

www.usva.nl; 
• GSP (Groninger Studentenplatform), Kraneweg 33, tel. (050) 312 99 26, 

www.gspweb.nl; 
• KEI (Kommissie Eerstejaars Introductie), Sint Walburgstraat 22, tel. (050) 3638090, 

www.keiweek.nl; 
• GSb-studentensteunpunt, Sint Walburgstraat 22a, tel. (050) 3187898,  

www.groningerstudentenbond.nl; e-mail: steunpunt@groningerstudentenbond.nl; 
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• SOG Advies bureau, Sint Walburgstraat 22c, tel. (050) 363 46 79, e-mail: 
vraag@sogadviesbureau.nl. 

Meer informatie over deze en andere centrale voorzieningen voor studenten staat op de 
RUG-website: http://www.rug.nl 
 
Studentenvertegenwoordiging 
De belangen van studenten worden in de Universiteitsraad behartigd door de volgende 
studentenfracties: 
• GSb (Groninger Studentenbond), tel. (050)363 46 75, www.groningerstudentenbond.nl;  
• S.O.G. (Studenten Organisatie Groningen), tel. (050)363 46 79, 

www.studentenorganisatie.nl; 
• Lijst Calimero, e-mailadres: contact@lijstcalimero.nl, www.lijstcalimero.nl. 
Gemeenschappelijk post- en bezoekadres: Sint Walburgstraat 22, 9712 HX Groningen. 
 
College van Bestuur (CvB) 

Postadres:  Postbus 72, 9700 AB Groningen 
Telefoon:  (050) 363 52 85 

Het CvB is het centrale bestuursorgaan van de RUG. Het behandelt tevens bezwaar- en 
(administratieve) beroepschriften bij zaken die meestal gaan over het centrale deel van 
het Studentenstatuut. 
 
Universiteitsraad (U-raad) 

Postadres:  Postbus 72, 9700 AB Groningen 
Bezoekadres: Oude Boteringestraat 44, 9712 GL Groningen 
Telefoon:  (050) 363 85 35 of (050) 363 52 92 

  e-mail:   b.h.pier@rug.nl 
  Webiste:  www.rug.nl/uraad 
De U-raad is het orgaan voor medezeggenschap van de RUG op centraal niveau. De 
leden worden gekozen uit en door personeel en studenten. 
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VEREENVOUDIGDE VERSIE STUDENTENSTATUUT 
 
1. ALGEMEEN 
 
Instellingsdeel en opleidingsdeel 
Hieronder worden de hoofdpunten van het instellingsdeel van het Studentenstatuut 
genoemd. Dit gaat over algemene, centrale zaken die de gehele universiteit betreffen, 
zoals toelating, inschrijving en rechtsbescherming. Bij het Studentenstatuut hoort ook nog 
het opleidingsdeel, met onderwerpen zoals examens, tentamens en studiepunten. U kunt 
het opleidingsdeel raadplegen bij de facultaire onderwijs- en examenadministratie en in de 
facultaire studiegidsen. 
 
Geldigheid 
Het Studentenstatuut is gebaseerd op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek (WHW). Het statuut geldt voor het studiejaar 2008-2009. 
 
Bekendmaking  
Alle studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een opleiding aan de 
Rijksuniversiteit Groningen krijgen het Studentenstatuut op een CD-ROM thuisgestuurd. 
Alle andere studenten ontvangen een brief met de vermelding waar zij het 
Studentenstatuut kunnen inzien. Het Studentenstatuut is ook op  internet te raadplegen. 
 
2. DE BACHELOR/MASTER- STRUCTUUR (BaMa) 
 
Algemeen 
Alle opleidingen zijn ingedeeld volgens de BaMa-structuur. Deze betreft twee opleidingen: 
een Bacheloropleiding (inclusief een propedeutische fase) en een Masteropleiding. Een 
aantal Bacheloropleidingen omvat major- en minoronderdelen. Een major bedraagt 150 
EC en een minor 30 EC. Een omschrijving hiervan kunt u vinden in de desbetreffende 
OER. 
 
Ouderejaars en BaMa 
Als u vóór het studiejaar 2002-2003 al stond ingeschreven bij de RUG voor een opleiding 
met een doctoraal-, arts, of tandartsexamen, is bij een aantal van deze ‘oude’opleidingen 
(voltijds zowel als deeltijds) nog de mogelijkheid om het afsluitend examen hiervan af te 
leggen. Hiervoor is een definitieve einddatum vastgesteld.  
Zodra u voorziet dat u uw “oude” opleiding niet voor de definitieve einddatum kunt 
afronden, adviseren wij u direct contact op te nemen met uw studieadviseur  om te 
overleggen over de mogelijke –of wellicht noodzakelijke- overstap naar de 
Bachelor/Masterstructuur.  
Meer informatie hierover en over het recht op onderwijs is te vinden in de desbetreffende 
OER.  
 
Propedeutische en postpropedeutischefase in de Bacheloropleiding (drie jaar) 
De propedeutische fase (het eerste jaar) is een oriënterend, verwijzend en selecterend 
onderdeel van de Bacheloropleiding. Het wordt afgesloten met een propedeutisch 
examen. In het Bachelorprogramma maakt u kennis met wetenschappelijk onderzoek en 
kunt u zich oriënteren op vervolgopleidingen of andere trajecten. De Bacheloropleiding 
duurt voor alle studierichtingen drie jaar en sluit af met een Bachelorgetuigschrift, dat 
toegang geeft tot tenminste één Masteropleiding. De toelatingseisen tot het tweede 
studiejaar, het derde studiejaar, de minor van de Bacheloropleiding en de Masteropleiding, 
vindt u omschreven in de desbetreffende OER.  
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Masterfase (één, twee of drie jaar) 
Met het Bachelordiploma kunt u een Masteropleiding aan de RUG of een andere instelling 
in binnen- of buitenland volgen. Na de Bachelorfase kunt u zich ook direct op de 
arbeidsmarkt begeven, al dan niet gevolgd door een Masteropleiding in een later stadium. 
De Masteropleiding duurt minimaal één en maximaal drie jaar. 
 
Semesters 
De jaarindeling bij de RUG verloopt in semesters. Het eerste semester loopt tot begin 
februari. Het semestersysteem sluit zoveel mogelijk aan op de jaarindelingen van 
universiteiten in de rest van Europa.  
 
Informatie 
Specifieke informatie over de BaMa- structuur vindt u in de OER, die in de studiegids is 
opgenomen. Informatie kunt u ook krijgen bij de faculteit, bijvoorbeeld bij de 
studieadviseur of de onderwijsbalie.  
De nieuwste ontwikkelingen kunt u volgen via de website van de RUG en publicaties in de 
UK.  
 
3. TOEGANG EN TOELATING 
 
Eisen aan vooropleiding Bacheloropleiding 
Een van de onderstaande getuigschriften geeft toegang tot een universitaire 
Bacheloropleiding: 
• diploma VWO met profiel, diploma HBO en getuigschrift HBO-propedeuse; 
• buitenlands diploma dat gelijkwaardig is aan een VWO-diploma (volgens minister of 

CvB); 
• colloquium doctum (verklaring van voldoende kennisniveau, wanneer een diploma 

ontbreekt). 
 
Profielen VWO diploma 
Er zijn opleidingen waar u met het ene profiel direct wordt toegelaten, maar met een 
andere profiel niet. In het laatste geval is het mogelijk dat u de opleiding volgt, mits u het 
gebrek aan kennis vóór de inschrijving, dan wel in de propedeuse opheft. Meer informatie 
staat in de OER van de opleiding. 
Als u een ‘oud’ VWO-diploma heeft, dus zonder profiel, gelden er aanvullende eisen om te 
worden toegelaten; zie de OER van de desbetreffende opleiding en raadpleeg de website 
van de IBG. 
 
Kennis van de Nederlandse taal 
Als u een buitenlands diploma heeft, moet u in bepaalde gevallen laten zien dat u de 
Nederlandse taal voldoende beheerst. Dit kan gelden voor toelating tot examens, maar 
soms ook voor toegang tot universitair onderwijs in het algemeen. De toelatings-of 
examencommissie beslist hierover. 
 
Numerus fixus (beperkte inschrijving en inloting) 
Bij de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde wordt u alleen toegelaten met een 
bewijs van toelating (inloting) van de IBG. Ook voor de opleiding Internationale 
Betrekkingen en Internationale Organisatie geldt voor het studiejaar 2008-2009 een 
numerus fixus. Meer informatie over de numerus fixus en de lotingsprocedure is te vinden 
op de website van de IBG. 
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Eisen aan vooropleiding Masteropleiding 
Toelating tot een universitaire Masteropleiding vindt rechtstreeks plaats wanneer u een 
Bachelordiploma van de Rijksuniversiteit Groningen bezit dat gekoppeld is aan een 
zogenaamde “doorstroommaster- opleiding”. In alle andere gevallen is een 
toelatingsbewijs van het faculteitsbestuur vereist. 
 
Lerarenopleiding 
De eerstegraads lerarenopleiding wordt verzorgd door het Universitair Onderwijs Centrum 
Groningen (UOCG), Landleven 1, 9747 AD Groningen, tel. (050) 363 2000. 
 
4. INSCHRIJVING en BEEINDIGEN INSCHRIJVING 
 
Om aan het onderwijs te mogen deelnemen dient u ingeschreven te staan bij de 
universiteit.  
Dit houdt in dat het verzoek tot inschrijving moet zijn ingeleverd en het collegegeld moet 
zijn betaald. 
Als bewijs van inschrijving bij de universiteit geldt de door de CSB verstrekte collegekaart. 
Deze kaart heeft u  absoluut nodig om gebruik te kunnen maken van de diverse faciliteiten 
die de universiteit te bieden heeft. Zonder collegekaart mag u niet aan het onderwijs 
deelnemen of tentamens doen. 
De inschrijving dient vóór 1 september van het studiejaar rond te zijn.  
Indien u geen collegekaart ontvangt, neem dan contact op met de CSB. In dat geval is uw 
inschrijving aan de RUG hoogstwaarschijnlijk niet in orde!   
 
De inschrijving kan slechts worden beëindigd als zich een van  de volgende 
omstandigheden voordoet: 
• bij afstuderen;  
• tijdens het 1e jaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding; 
• bij wachttijden voor praktische oefeningen; 
• in het geval er sprake is van bijzondere omstandigheden die beëindiging van de 

inschrijving rechtvaardigen. 
Na uw inschrijving aan de RUG, heeft u als student niet alleen rechten waarop u 
aanspraak kunt maken, maar ook plichten waaraan u zich dient te houden.    
 
Rechten 
Als u als student bij de RUG staat ingeschreven, heeft u recht op: 
• het verwerven van academische kennis en vaardigheden, door goed onderwijs en 

begeleiding van gekwalificeerde docenten;  
• de voortdurende toetsing van uw vorderingen door middel van tentamens en examens; 
• het ontvangen van bewijsstukken die getuigen van het bereikte kennisniveau; 
• het gebruiken van de onderwijsvoorzieningen, zoals bibliotheken, laboratoria en 

computerfaciliteiten; 
• het gebruiken van studentenvoorzieningen, zoals studiebegeleiding, de hulp van een 

studentendecaan en sportfaciliteiten; 
• medezeggenschap in de zaken die voor u als student belangrijk zijn, door middel van 

(actief en passief) kiesrecht voor universiteitsraad en faculteitsraad en O&O raad 
(UMCG). 

 
Plichten 
Als u als student bij de RUG staat ingeschreven, heeft u de plicht om: 
• huis-, orde- en veiligheidsregels na te leven die bijdragen aan een werkbare, veilige en 

plezierige studeeromgeving voor uzelf en anderen; 
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• kennis te nemen, ook op eigen initiatief, van alles wat belangrijk is voor het volgen van 
uw opleiding, zoals het Studentenstatuut; 

• aanwezig te zijn wanneer dat door uw opleiding verplicht is gesteld, zoals aangegeven 
in de studiegids, bijvoorbeeld deelname aan practica; 

• er zelf voor te zorgen dat u tijdig bent aangemeld voor tentamens. 
 
Extraneus 
Als extraneus heeft u alleen recht op het afleggen van tentamens en examens en het 
gebruik van onderwijsvoorzieningen. U mag als extraneus geen onderwijs volgen. Een 
extraneus heeft, evenals een deeltijdstudent, géén recht op studiefinanciering op grond 
van de WSF 2000.  
Een extraneus heeft geen recht op restitutie van het examengeld. 
 
College- en examengeld 
Een student betaalt collegegeld en een extraneus examengeld. De Uitvoeringsregeling 
RUG vermeldt de hoogte van het bedrag, de regels die gelden voor (gespreide) betaling 
evenals de voorwaarden voor restitutie of vermindering van collegegeld.  
De Uitvoeringsregeling ligt ter inzage bij de onderwijsbalie van uw faculteit en bij de CSB 
en staat op de website van de RUG. Sinds 1 september 2007 kunt u, als u recht heeft op 
studiefinanciering, een lening  aangevragen bij de IBG om het collegegeld mee te betalen; 
ook wel collegegeldkrediet genoemd. 
Wie deelneemt aan het onderwijs zonder collegegeld te betalen en dus niet ingeschreven 
staat, kan verplicht worden tot het betalen van een schadevergoeding aan de universiteit. 
Alle afgelegde tentamens zijn ongeldig. Ook kan de strafrechter een geldboete opleggen. 
Als u niet ingeschreven staat, heeft u, uiteraard, ook geen recht op studiefinanciering. 
 
5. ONDERWIJS 
 
Voltijd-, deeltijd- en duale opleidingen 
Universitaire opleidingen zijn voltijds, deeltijds of duaal. Hierover kunt u meer lezen in de 
OER. 
 
Als student  heeft u de onderstaande rechten die specifiek verband houden met het 
onderwijs aan de RUG. 
 
Recht op kwaliteit 
Als student heeft u het recht schriftelijk de kwaliteit van de opleiding te beoordelen. Die 
kwaliteit wordt ook gecontroleerd door een visitatiecommissie, die bestaat uit 
onafhankelijke deskundigen. Deze evaluaties zijn openbaar. De faculteit trekt hieruit 
eventueel consequenties voor haar beleid. 
De opleidingen zijn geaccrediteerd door de NVAO. Dit wordt op uw diploma vermeld. 
 
Recht op een studeerbaar programma 
De opleiding moet zodanig opgebouwd en ingevuld zijn, dat u redelijkerwijs de norm voor 
studievoortgang kunt halen en de opleiding binnen de daarvoor gestelde nominale 
cursusduur kunt voltooien. De opleidingscommissie ziet hierop toe. Als het programma 
niet-studeerbaar is, kunt u wellicht in aanmerking komen voor financiële ondersteuning uit 
het Afstudeerfonds. U moet dit wel direct melden bij de studieadviseur (zie hiervoor 
hoofdstuk 8). Het programma wordt elk jaar beoordeeld door de opleidingscommissie; 
hierin hebben ook studenten zitting. 
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Recht op een uniforme studielast 
De jaarlijkse studielast van elke opleiding en elke onderwijseenheid wordt (ingevolge het 
European Credits Transfer System: ECTS) uitgedrukt in 60 studiepunten ofwel European 
Credits (EC). Eén EC staat voor 28 studie-uren. Binnen het BaMa-stelsel omvat de 
Bacheloropleiding, inclusief de propedeuse, 180 EC. De meeste Masteropleidingen 
beslaan maximaal 60 EC. Er zijn ook Masteropleidingen van 90, 120 of 180 EC 
 
Recht op betaalbaar onderwijs 
Behalve het collegegeld voor studenten (of het examengeld voor extraneï) mag de RUG 
de kosten van onderwijs niet doorberekenen. Voor overige kosten, zoals studiekosten en 
studiereizen, heeft het College van Bestuur de ‘Regeling Prijsbeleid Studiekosten’ 
opgesteld. De regeling is erop gericht om de jaarlijkse studiekosten niet hoger te laten zijn 
dan het bedrag dat de student in de studiefinanciering hiervoor ontvangt. In de studiegids 
staat aangegeven wat de studiekosten zijn voor het betreffende studiejaar en ook op de 
website vindt u hierover informatie. Verder is bij de CSB de brochure ‘Studeren, wat kost 
het?’ verkrijgbaar.  
Het faculteitsbestuur moet op tijd inzicht geven in kosten en bijdragen. Indien de 
studiekosten hoger zijn dan het in de Regeling Prijsbeleid Studiekosten opgenomen 
plafondbedrag, kunt u de helft van het bedrag dat u méér kwijt bent bij het 
faculteitsbestuur (door overlegging van aankoopbewijzen) terugvragen. 
 
Recht op studiebegeleiding 
Als student heeft u recht op studiebegeleiding, zoals ondersteuning door de 
studieadviseur of studentendecaan. Extra begeleiding is er desgewenst voor studenten die 
in een speciale positie verkeren, bijvoorbeeld door een functiebeperking (handicap), een 
chronische ziekte of dyslexie. Ook allochtone studenten hebben recht op gerichte 
ondersteuning. U kunt u zich hiervoor in eerste instantie tot de studieadviseur van uw 
opleiding wenden.  
 
Recht op aangepast onderwijs 
Als student met een handicap, chronische ziekte, dyslexie of een andere functiebeperking 
heeft u het recht om aanpast onderwijs te volgen. Voor specifieke vragen of advies over 
de mogelijkheden bij uw opleiding kunt u terecht bij de studieadviseur en voor meer 
algemene vragen of advies bij de CSB. Ook in uw studiegids en op de de website www. 
Rug.nl/hoehetanderskan kunt u over dit onderwerp lezen.  
 
Recht op serieuze afhandeling van klachten 
Er zijn diverse aanspreekpunten voor klachten: 
• op decentraal niveau: de faculteit of studieadviseur;  
• op centraal niveau: de Vertrouwenspersoon, de studentendecanen of de Arbo- en 

Milieudienst (afhankelijk van het onderwerp).  
 
Studievoortgang en een beurs 
Voor beursstudenten geldt dat de  beurs wordt toegekend als een lening en  wordt 
omgezet in een gift als het diploma binnen 10 jaren wordt behaald. Is dit niet het geval dan 
wordt de lening gehandhaafd. Voor meer informatie kunt u terecht bij het CSB en bij de 
IBG.  
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6. TENTAMENS EN EXAMENS 
 
Tentamen 
Bij elke onderwijseenheid (vak) hoort een tentamen. Hiervoor is de examencommissie 
verantwoordelijk. 
 
Examen 
U bent geslaagd voor het examen van (een fase van) de opleiding, als de tentamens met 
goed gevolg zijn afgelegd. De examencommissie stelt de regels hieromtrent vast. Deze 
vindt u in de OER. De examencommissie kan een nader onderzoek aan het examen 
verbinden. 
 
Bewijsstukken 
Voor elk gehaald tentamen ontvangt u een bewijsstuk van de examinatoren. Als u meer 
tentamens (minimaal twee) heeft gehaald, kunt u de examencommissie vragen om een 
overzicht en bewijs daarvan (‘verklaring’). Van elk examen waarvoor u geslaagd bent, 
ontvangt u een getuigschrift (‘bul’ of ‘diploma’). Dit diploma wordt voorzien van een 
Diploma Supplement, waarop een overzicht wordt gegeven van de inhoud van de 
opleiding, de verrichte inspanningen en de daarbij behaalde resultaten. 
 
Propedeuse 
De propedeuse is een integraal onderdeel van zowel de Bacheloropleiding (180 EC) als 
de ‘oude’ doctoraalopleiding (minimaal 168 studiepunten). Als u de propedeuse met een 
voldoende resultaat heeft afgelegd, ontvangt u een diploma. 
 
Inhoud studieprogramma 
In de OER staan de onderdelen van de opleiding vermeld. U kunt echter zelf een 
programma samenstellen, mits dat wordt goedgekeurd door de examencommissie. De 
OER van uw opleiding staat in de desbetreffende studiegids vermeld. 
 
Aansluiting op buitenlandse opleidingen 
Als u een buitenlandse vooropleiding heeft gevolgd, moet u in bepaalde gevallen 
aantonen dat u het Nederlands voldoende beheerst om deel te nemen aan het universitair 
onderwijs.  
De voorwaarden staan in de OER van uw opleiding.  
 
Recht op aangepast tentamen 
Als student met een handicap, chronische ziekte, dyslexie of een andere functiebeperking 
heeft u het recht om aanpast tentamen te doen. Voor specifieke vragen of advies over de 
mogelijkheden bij uw opleiding kunt u terecht bij de studieadviseur en voor meer 
algemene vragen of advies bij de CSB. Ook in uw studiegids en op de website 
www.rug.nl/hoehetanderskan kunt u over dit onderwerp lezen.  
 
Aanvraag getuigschrift na afronden van een Bachelor/Masteropleiding. 
U dient zelf een verzoek in te dienen bij de onderwijsadministratie van uw faculteit, om het 
getuigschrift te ontvangen. 
Na het behalen van het laatste examenresultaat moet u binnen vier weken een aanvraag 
indienen. Indien u uw studie in augustus afrondt, dient u de aanvraag uiterlijk vóór 15 
september volgend op het studiejaar dat u bent afgestudeerd, in te dienen.   
De beoordeling van het laatste examenonderdeel dient daarom ook vóór die datum 
bekend te zijn.  
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Als het getuigschrift niet binnen vier weken na het behalen van het laatste 
examenonderdeel wordt aangevraagd, verklaart de examencommissie  ambtshalve of- en 
wanneer u geslaagd bent; dat is dan ook de datum die op het getuigschrift komt te staan. 
Als hierdoor de afstudeerdatum in het volgende studiejaar valt, kan dit tot gevolg hebben 
dat u zich opnieuw moet inschrijven en collegegeld moet betalen. 
 
Aanvraag getuigschrift propedeutische fase 
Ook dit getuigschrift  dient direct na het afronden van het propedeutisch examen te 
worden aangevraagd. Als dit niet gebeurt, kan dit consequenties hebben voor het 
vervolgen van de bacheloropleiding (blokkaderegeling). 
 
7. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) 
 
Inhoud van de OER 
Elke opleiding heeft een OER, die wordt vastgesteld door het faculteitsbestuur. De 
opleidingscommissie adviseert hierover en beoordeelt de uitvoering.  
 
Onderwerpen van de OER 
De WHW schrijft voor welke onderwerpen in de OER moeten zijn opgenomen, zoals de 
inhoud van de opleiding en de toelatingseisen.  
 
8. FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN  
 
Als u vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oploopt, kunt u in aanmerking 
komen voor financiële ondersteuning uit het Afstudeerfonds. 
De volgende voorwaarden gelden: 
1. studiefinanciering en inschrijving 
2. tijdige melding 
3. overmachtsituatie 
4. voldoen aan de procedureverplichtingen 
 
ad 1: studiefinanciering en inschrijving 
Als voorwaarde geldt dat u ingeschreven staat als voltijdstudent aan de RUG en 
studiefinancieringsgerechtigd bent. Bachelorstudenten vallen gedurende de eerste vier 
jaar van hun inschrijving in het Hoger Onderwijs binnen de regeling. Masterstudenten 
kunnen gedurende de duur van hun masteropleiding + 1 jaar aanspraak maken op 
vergoeding.  
  
Ad 2: tijdige melding 
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning is, 
dat u de bijzondere omstandigheden tijdig heeft gemeld. Zodra de bijzondere 
omstandigheid een maand of langer duurt (studievertraging groter dan 5 EC), meldt u zich 
bij de studieadviseur. De studieadviseur verwijst u door naar een studentendecaan indien 
de verwachte studievertraging groter is dan 15 ECTS. Na de melding bij de studieadviseur 
blijft u er ook zelf voor verantwoordelijk om bij oplopende studievertraging (studievetraging 
van meer dan 15 EC) tijdens het studiejaar onverwijld een afspraak te maken met de 
studentendecaan. Houd u er rekening mee dat het Afstudeerfonds een jaarsystematiek 
hanteert. Als uw studievertraging doorloopt in het volgende studiejaar, dan dient u de 
bijzondere omstandigheden ook in het volgende studiejaar tijdig te melden.     
 
Ad 3: overmachtsituatie 
Onder bijzondere omstandigheden (overmacht), wordt verstaan: 
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• ziekte van de aanvrager 
• zwangerschap van de aanvrager 
• een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking van de aanvrager 
• bijzondere familieomstandigheden 
• een onvoldoende studeerbare opleiding 
• verlies van accreditatie van de opleiding waaraan u bent ingeschreven 
• uitzonderingsgevallen op grond van de hardheidsclausule: andere dan de hierboven 

genoemde omstandigheden, indien afwijzing van een daarop gebaseerd verzoek om 
financiele ondersteuning zou leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.  

 
Ad 4: procedure-eisen 
• De studieadviseur en de studentendecaan leggen uw melding van studievertragende 

omstandigheden digitaal vast. Deze meldingen vinkt u voor akkoord af. Bent u niet in 
staat om uw studievetraging te laten registreren, dan stelt u een zaakwaarnemer aan, 
bijvoorbeeld een familielid of vriend.  

• U houdt zich aan de adviezen en afspraken die in de melding zijn vastgelegd. 
• In de periode van 1 september tot 1 februari volgend op het studiejaar waarin de 

vertraging optrad, dient u een digitale aanvraag in voor financiële ondersteuning. 
• Na het indienen van de digitale aanvraag, stuurt u uw bewijsstukken (bewijsstuk 

bijzondere omstandigheden, puntenuitdraai, IBG-berichten) op. 
• Binnen 8 weken ontvangt u een Collegebesluit. 
Voor meer informatie, voor het afvinken van de meldingen  en voor het indienen van de 
digitale aanvraag zie: www.rug.nl/studievertraging. Hier leest u ook hoe u studievertraging 
kunt beperken.  
 
Financiële ondersteuning overige bijzondere omstandigheden  
De universiteit biedt studenten die zich inzetten voor de universitaire gemeenschap of die 
topsport bedrijven de gelegenheid om in aanmerking te komen voor financiële 
ondersteuning.  
Als overige bijzondere omstandigheden gelden: 
• lidmaatschap opleidingscommissie 
• medezeggenschapsfunctie 
• bestuursfunctie (mits opgenomen in de afstudeerfondsregeling) 
• topsport 
De voorwaarden en de procedure zijn te vinden via www.rug.nl/afstudeerfonds. Voor 
vragen kunt u terecht bij de CSB. 
 
Fonds voor financiële ondersteuning van buitenlandse studenten 
Voor buitenlandse studenten die door omstandigheden studievertraging hebben 
opgelopen, is er een apart fonds . Deze regeling is in een Nederlandse en Engelse versie 
beschikbaar bij de CSB en op de website. De aanvraagprocedure is vergelijkbaar met die 
van een aanvraag voor de Afstudeerfondsregeling; informeer bij de CSB of bij de 
studieadviseur. 
 
Noodfonds 
Het Noodfonds biedt de mogelijkheid om in bijzondere gevallen aan studenten die zijn 
ingeschreven bij de Rijksuniversiteit Groningen, leningen en/of giften te verstrekken. Het 
gaat hierbij om onvoorziene kosten die de draagkracht van de student te boven gaan en 
waartegen de student zich niet heeft kunnen verzekeren. Op de website van de RUG kunt 
u nadere informatie vinden. Het aanvraagformulier voor het Noodfonds vindt u ook op de 
website via www.rug.nl/studenten. 
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Regeling financiële Ondersteuning studenten Bèta-opleidingen (ROB) 
Studenten Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Informatica, Sterrenkunde, Wiskunde, 
Statistiek en Technische Farmacie die zijn begonnen in de studiejaren 1996-1998, kunnen 
van de RUG maximaal één extra jaar financiering krijgen. Informeer bij uw studieadviseur. 
 
Aanvragen van financiële ondersteuning bij IBG 
Aanvraagformulieren en informatie over de voorwaarden voor financiële ondersteuning 
door de IBG zijn bij de CSB verkrijgbaar. Een gesprek met de studentendecaan is 
noodzakelijk om vast te stellen of de universiteit met deze aanvraag kan instemmen. 
Nadat de universiteit en een behandelend arts een verklaring hebben gegeven over de 
bijzondere omstandigheid, kunt u het formulier indienen bij de IBG. 
 
9. MEDEZEGGENSCHAP 
 
Op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en 
het Kiesreglement (zie bijlage bij het studentenstatuut) van de RUG heeft iedere student 
en (medewerker) van de RUG het actief en passief kiesrecht. 
 
Universiteitsraad 
De RUG heeft een Universiteitsraad (U-raad) als centraal medezeggenschapsorgaan van 
studenten en medewerkers. De raad is gesprekspartner van het College van Bestuur. De 
U-raad heeft 24 leden die personeel en studenten vertegenwoordigen en ook uit deze 
groepen afkomstig zijn. Van de raadsleden worden 12 studentleden gekozen door 
studenten en 12 personeelsleden door RUG-medewerkers.  
De zittingstermijn van studentleden is één jaar en van personeelsleden twee jaar. 
Instemmingsrecht 
De raad heeft het recht van instemming bij vaststelling of wijziging van: 
• het instellingsplan; 
• de vorm van het systeem van kwaliteitszorg; 
• het Studentenstatuut; 
• het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR); 
• de regels voor veiligheid, gezondheid en welzijn; 
• de keuze van medezeggenschapstelsels; 
• de regelingen van financiële ondersteuning van studenten. 
 
Faculteitsraad 
Elke faculteit heeft een faculteitsraad als decentraal medezeggenschapsorgaan en 
gesprekspartner van het faculteitsbestuur. De ene helft van de faculteitsraad bestaat uit 
door studenten gekozen studentleden en de andere helft uit door personeel gekozen 
personeelsleden. Het aantal leden verschilt per faculteit, maar is maximaal 24. De 
studentleden zitten één jaar in de raad en de personeelsleden twee jaar. 
 
Instemmingsrecht 
De faculteitsraad heeft het recht van instemming bij vaststelling of wijziging van: 
• het faculteitsreglement; 
• een deel van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). 
De Medische faculteit maakt deel uit van het UMCG (Universitair Medisch Centrum 
Groningen).  
Voor de medezeggenschap van studenten betekent dit dat zij gekozen kunnen worden 
voor  de O&O-raad (onderwijs- en onderzoeksraad). 
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Opleidingscommissies 
Elke opleiding heeft een opleidingscommissie, die over de OER adviseert en oordeelt. De 
helft van de leden bestaat uit studenten. De commissieleden worden benoemd door het 
faculteitsbestuur. 
 
Facilitering studenten medezeggenschapsorganen 
Als u als student lid bent van de universiteitsraad, een faculteitsraad of een 
opleidingscommissie kan het gebeuren dat u tentamens, examens of (verplichte) 
onderwijsonderdelen niet kunt bijwonen omdat deze samenvallen met vergaderingen van 
de betreffende raad of opleidingscommissie. Uw faculteit zal u daarom tegemoetkomen 
door u, voor zover mogelijk, in de gelegenheid te stellen om het tentamen of examen op 
een ander moment af te leggen en om de onderwijsonderdelen op een ander moment te 
volgen of een vervangende opdracht te maken.  
 
10. GEDRAGSREGELS 
 
Huisregels en ordemaatregelen 
De student die de huisregels en/of ordemaatregelen van de universiteit overtreedt, kan de 
toegang tot de universitaire gebouwen en terreinen ontzegd worden voor maximaal één 
jaar.  
 
Het gebruik van de universitaire computersystemen. 
Het gebruik van de universitaire computersystemen, inclusief hardware, software, en 
netwerkvoorzieningen, is slechts toegestaan voor zover dit in overeenstemming met het 
toegekende account plaatsvindt. Elke gebruiker dient zich aan de regels te houden zoals 
opgenomen in de Gebruikersregeling universitaire computersystemen. Deze regeling treft 
u als bijlage bij het Studentenstatuut aan. 
 
Privacy 
U heeft het recht uw eigen persoonlijke- en studiegegevens bij de universitaire 
administratie in te zien en een verzoek tot aanpassing hiervan in te dienen. Verder komen 
uw gegevens alleen ter inzage van RUG-medewerkers uit hoofde van hun functie. 
Gegevens mogen bewerkt worden, voor zover dit voortvloeit uit het doel waarvoor zij zijn 
verzameld (bij voorbeeld voor het verspreiden van studie informatie via een  
e-mail). Aan derden mogen de gegevens alleen beschikbaar gesteld worden als u het 
daarmee eens bent of als de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) dat toestaat, of 
als de wet hiertoe verplicht. De RUG heeft een eigen privacyregeling gebaseerd op de 
Wbp. Dit is de ‘Regeling bescherming persoonsgegevens studenten en personeel van de 
RUG’. Deze regeling staat gepubliceerd op de website van de RUG. 
 
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie 
Het College van Bestuur heeft een Gedragscode SIAGD opgesteld. Hierin is vastgelegd 
hoe de RUG omgaat met - en optreedt tegen (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en 
discriminatie. 
 
Arboregels 
Het College van Bestuur zorgt voor regels om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn 
van studenten en extraneï binnen de universiteit te beschermen.  
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11. RECHTSBESCHERMING 
 
Als u het oneens bent met een beslissing, kunt u hiertegen in beroep gaan of bezwaar 
aantekenen. Voor onderwijszaken (decentrale aangelegenheden) is er een andere 
procedure dan bij inschrijvingszaken en financiële regelingen (centrale aangelegenheden). 
In het eerste geval tekent u beroep aan bij het College van Beroep voor de Examens 
(CBE), in het laatste geval tekent u bezwaar aan bij het College van Bestuur.  
 
Beroep bij het CBE 
Als u het oneens bent met  beslissingen van examinatoren en  examencommissies, kunt u 
in beroep gaan bij het College van Beroep voor de Examens (CBE).  
Het gaat hier om onderwerpen die besproken worden in hoofdstuk 3, 5 en 6 van dit 
studentenstatuut, zoals: 
1. vaststelling van het aantal studiepunten; 
2. toelating tot tentamens; 
3. beoordeling van examens; 
4. toegang tot de opleiding (in individuele gevallen). 
 
Procedure 
1. De student tekent binnen vier weken schriftelijk beroep aan bij het College van Beroep 

voor de Examens (CBE), adres: Postbus 72, 9700 AB Groningen, tel. 050-363 54 39. 
Bij urgentie kan de student tegelijkertijd om een voorlopige voorziening vragen.  

2. Het CBE zendt het beroep door aan de voorzitter van de examencommissie, die eerst 
met de partijen nagaat of een compromis mogelijk is. Als dat niet lukt, oordeelt het 
CBE over het beroepschrift. 

3. Het College doet binnen tien weken uitspraak: 
• Het beroep is ongegrond: de situatie blijft zoals zij is. 
• Het beroep is niet-ontvankelijk: een inhoudelijke uitspraak is niet nodig wegens 

procedurefouten (het beroep is bijvoorbeeld te laat ingediend). 
• Het beroep is gegrond: de beslissing wordt vernietigd. De examinator of 

examencommissie moet opnieuw een beslissing nemen. 
4. In een aantal gevallen is tegen de uitspraak van het CBE beroep mogelijk bij de 

Rechtbank. Dit beroep dient binnen 6 weken na verzending van de uitspraak van het 
CBE, ingediend te worden. 

 
Bezwaar bij het College van Bestuur 
Als u het oneens bent met een besluit van het College van Bestuur, kunt u bezwaar 
aantekenen bij  het College van Bestuur. Het gaat dan om onderwerpen die besproken 
worden in hoofdstuk 3, 4, 8 en 10 van dit studentenstatuut, zoals: 
1. inschrijving als student of extraneus; 
2. beëindiging inschrijving wegens ziekte, familieomstandigheden of onderwijskundige 

overmacht; 
3. financiële ondersteuning; 
4. ontzegging van toegang tot gebouwen en terreinen van de RUG. 
 
Procedure 
1. De student moet binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het College van 

Bestuur (adres: Postbus 72, 9700 AB Groningen).  
2. In een hoorzitting wordt zowel het College van Bestuur, als de student gehoord door de 

Commissie van Advies voor de Beroep- en Bezwaarschriften. 
3. De Commissie van Advies voor de Beroep-  en Bezwaarschriften adviseert het College 

van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt.  
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4. Tegen dit besluit kan de student binnen zes weken in beroep gaan bij het College van 
Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) , adres: Paleis van Justitie, Postbus 20302, 
2500 EH Den Haag, of bij de Rechtbank, afhankelijk van het soort besluit.  

 
Kosten 
De kosten voor het in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs of 
de (bestuursrecht) Rechtbank zijn: 
• in elk geval de griffierechten € 39,- (CBHO) en € 145,- (Rechtbank);   
• eventueel de kosten van de procedure (als dat in de uitspraak staat). 
 
Informatie 
De Afdeling Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken van de RUG geeft inlichtingen 
over rechtsbescherming en andere juridische aangelegenheden. Het adres is: ABJZ, 
Postbus 72, 9700 AB Groningen, tel. 050-363 54 40. Daarnaast geeft de CSB de brochure 
‘Bezwaar en Beroep’ uit. 
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