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1 Psychologie in Groningen 
 
Welkom  
bij de bacheloropleiding psychologie in het studiejaar 2012-2013. De bachelor-
opleiding bereidt onze studenten voor op hun rol als academische professionals in 
(academisch) onderzoek, onderwijs, gezondheidszorg en andere maatschappelijke 
functies. De door ons opgeleide professional is in staat een bijdrage te leveren aan de 
ontwikkeling van het vakgebied en is tegelijkertijd in staat kennis en vaardigheden in 
te zetten bij de behandeling van actuele maatschappelijke vraagstukken. Dit vereist, 
naast de kennis en vaardigheden, een gedegen training in de methoden en 
technieken van fundamenteel psychologisch onderzoek, van de psychologische 
beroepspraktijk en van de bestudering van menselijk gedrag in de maatschappij. Tot 
de vaardigheden die de opleiding beoogt bij te brengen behoort ook het kunnen 
volgen van en deelnemen aan maatschappelijke debatten over psychologische 
aspecten van menselijk gedrag. 

1.1 Bedoeling studiegids  
Deze studiegids beschrijft de bacheloropleiding psychologie aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. De gids voorziet u van informatie over inhoud en opbouw van de 
opleiding. Naast alle praktische zaken en de beschrijvingen van de vakken, bevat de 
gids de Onderwijs-en Examenregeling, de Regels & Richtlijnen en de Omgangs-
regeling. Van u als student wordt verwacht dat u deze regelingen hebt gelezen en 
kent. Bij twijfels of inconsistenties in de informatie die u krijgt, ook in deze gids, 
hebben de formele regelingen altijd voorrang.  
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2 Doel van de opleiding 
Het doel van de bacheloropleiding psychologie is het opleiden van studenten tot 
zelfstandige, kritische, academisch gevormde professionals in de psychologie die in 
staat zijn tot het vervullen van werkzaamheden op academisch bachelorniveau, of het 
volgen van een masteropleiding. De bacheloropleiding omvat een driejarig 
programma dat ontworpen is om studenten kennis en vaardigheden te verschaffen 
op het gebied van de verschillende psychologische disciplines. De student leert de 
verworven kennis en vaardigheden toe te passen in onderzoek en daarvan 
verantwoord verslag te doen. 
 
De opleiding kent een numerus fixus (in 2012-2013 maximaal 850 plaatsen). 
Studenten worden toegelaten op basis van een decentrale selectieprocedure. 
Informatie hierover vindt u op de website van de opleiding (www.rug.nl/psy/ds). 
 

2.1 Semesterindeling  
Het studiejaar bestaat uit 2 semesters, ieder semester bestaat weer uit 2 blokken, Eén 
blok duurt 7 collegeweken, gevolgd door 2 tentamenweken. Aan het eind van ieder 
semester worden gedurende 3 weken de hertentamens van dat semester aangeboden. 
 

Semester 1 

Blok 1a Blok 1b  

7 weken 2 weken 7 weken 2 weken 3 weken 

Colleges Tentamens Colleges Tentamens Hertentamens 

 

Semester 2 

Blok 2a Blok 2b  

7 weken 2 weken 7 weken 2 weken 3 weken 

Colleges Tentamens Colleges Tentamens Hertentamens 

 
 

2.2 Data 
Semester 1:  3 september 2012 – 8 februari 2013 
Blok 1a:  Onderwijsperiode  3 september 2012 - 19 oktober 2012 
 Tentamenperiode  22 oktober 2012 – 2 november 2012 
Blok 1b:  Onderwijsperiode  5 november 2012 – 21 december 2012 
 Tentamenperiode  7 januari 2013 – 18 januari 2013 
 Hertentamens  21 januari 2013 – 8 februari 2013 
Semester 2:  11 februari 2013- 12 juli 2013 
Blok 2a:  Onderwijsperiode  11 februari 2013 – 28 maart 2013 
 Tentamenperiode  2 april 2013 – 12 april 2013 
Blok 2b:  Onderwijsperiode  15 april 2013 – 7 juni 2013 
 Tentamenperiode  10 juni 2013 – 21 juni 2013 
 Hertentamens  24 juni 2013 – 12 juli 2013 
 
 

http://www.rug.nl/psy/ds
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2.3 Onderwijsvrij in 2012-2013 
Op de volgende dagen en in de volgende perioden wordt geen onderwijs gegeven: 
 
Kerstperiode  maandag 24 december 2012 t/m vrijdag 4 januari 2013 
Goede Vrijdag  vrijdag 29 maart 2013 
2e Paasdag  maandag 1 april 2013 
Koninginnedag  dinsdag 30 april 2013 
Hemelvaartsdag  donderdag 9 mei 2013 
2e Pinksterdag  maandag 20 mei 2013 
Zomerperiode maandag 15 juli t/m vrijdag 30 augustus 2013 
 
Buiten deze onderwijsvrije dagen wordt van u verwacht dat u in de periode van 3 
september 2012 t/m 12 juli 2013 op werkdagen beschikbaar bent voor onderwijs-
verplichtingen.  

2.4 Roosters 
De roosters voor de cursussen en practica zijn te vinden op de website van de 
opleiding: www.rug.nl/psy/roosters . De programmering van studieonderdelen zoals 
vermeld in deze studiegids kan in de loop van het jaar gewijzigd worden. Dit heeft 
uiteraard gevolgen voor de roostering van een vak. Ook kan het gebeuren dat door 
het aantal inschrijvingen voor een vak de zaal op het laatst wijzigt. U dient daarom 
tijdens de loop van het studiejaar de informatie op de website en op Nestor 
regelmatig te controleren op eventuele roosterwijzigingen. 
Aan eventuele fouten in de cursus- en tentamenroostering kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
 
  

http://www.rug.nl/psy/roosters
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3 Opbouw van de studie – algemeen 
De bacheloropleiding psychologie bestaat uit een propedeutische fase van één jaar en 
een postpropedeutische fase van twee jaar. Elk studiejaar kent een studiebelasting 
van 60 EC (European Credit Transfer System Credits). Eén EC staat gelijk aan 28 uur 
studie. Het programma is gebaseerd op een studie-inspanning van ca. 40 uur per 
week, verdeeld over 42 weken in een studiejaar. De studie is verder opgedeeld in een 
Major van 150 EC en een Minor van 30 EC. De Minor wordt gevolgd in het derde 
studiejaar. 

3.1 Major 
Het majordeel van de opleiding omvat 150 EC. De vakken in het eerste en tweede jaar 
zijn voor iedereen verplicht. In het derde jaar kiest men voor 20 EC vakken uit de 
differentiatierichtingen en voert men een bachelorthese uit van 10 EC. 

3.2 Minor in 3e jaar 
Naast de major vult u het derde jaar met 30 EC aan minorvakken. Hierbij kan 
gekozen worden voor een pakket vakken van buiten psychologie, maar er kan ook een 
pakket  samengesteld worden uit vakken van binnen psychologie. 

3.3 Meer: honourscollege en excellentietraject; extra vakken 
Als excellente en ambitieuze student kunt u in aanvulling op het reguliere 
programma verbreding en verdieping vinden. De RUG kent een universiteitsbreed 
Honours College, waarin u wordt uitgedaagd om uw mogelijkheden ten volle te 
benutten. Dat doet u door het volgen van een extra (honours)programma van 45 
studiepunten naast de reguliere bacheloropleiding van 180 studiepunten. Het 
programma van het Honours College kent een verbredend deel (20 EC) en een 
opleidingsspecifieke verdieping (25 EC). Dat laatste deel wordt aangeboden door 
docenten van de opleiding Psychologie. Aan het einde van het eerste semester vindt 
een selectieprocedure plaats. Als eerstejaars student kunt u naar een plaats in het 
Honours College solliciteren. Informatie hierover is te vinden op de website van het 
Honours College: www.rug.nl/honours/index. 
In het tweede jaar biedt de opleiding psychologie een Excellentietraject aan, dat 
bestaat uit een studielast van 15 EC bovenop de 60 EC van het reguliere tweede-
jaarsprogramma. Het Excellentietraject is onderdeel van de opleidingsspecifieke 
verdieping van het Honours College. Toelating tot dit traject is alleen mogelijk als er 
plaatsen over zijn nadat de psychologiestudenten zijn geplaatst die het Honours 
College volgen. Meer informatie/contact over de opleidingsspecifieke verdieping van 
het Honours College en het Programme of Excellence Psychology is te vinden op 
Nestor. 
U kunt ook besluiten om extra vakken te doen. Extra vakken worden niet op het 
diplomasupplement opgenomen, want daarop wordt uitsluitend het examen-
programma vermeld. U kunt een bewijs van slagen verkrijgen door een 
gecertificeerde resultatenlijst bij het onderwijsbureau aan te vragen, eventueel van de 
opleiding waar u die extra vakken hebt gevolgd. 

3.4 Onderwijsvormen 
Cursussen kunnen uit verschillende werkvormen bestaan, combinaties van de 
onderstaande vormen zijn ook mogelijk: 
Hoorcolleges: Dit zijn grote colleges, waarbij aanwezigheid sterk is aanbevolen, 
maar niet verplicht is. 
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Werkcolleges: Dit zijn colleges in kleinere groepen, die kunnen worden 
aangeboden in aanvulling op de hoorcolleges. Hierbij is volledige deelname (100% 
aanwezigheid) aan de activiteiten en opdrachten verplicht. 
Practica: Hierbij gaat het om praktische oefeningen of trainingen in kleinere 
groepen, waarbij volledige deelname (100% aanwezigheid) aan de activiteiten en 
opdrachten verplicht is. Voortgangstoetsen en opdrachten kunnen deel uitmaken van 
het practicum. In sommige gevallen wordt een practicum met een tentamen 
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.  
Bachelorthese: Een beredeneerd verslag van een afgerond wetenschappelijk 
werkstuk. Het is het product van een onderzoek dat men in een groepje uitvoert 
gedurende een half jaar, waarbij men actief betrokken is bij alle fasen van onderzoek. 
 
Elk onderwijs¬onderdeel wordt één maal per jaar aangeboden, waarbij de omvang in 
EC van tevoren is vastgesteld. Bij een aantal onderwijsonderdelen wordt het 
schrijven van papers en/of het houden van voordrachten of referaten verplicht 
gesteld. Deze vormen onderdeel van het tentamen. 
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4 Informatievoorziening en advies 
 

4.1 Communicatie van en met de opleiding 
De opleiding communiceert met haar studenten via verschillende media. Deze zijn: 
E-mail: het account dat door de RUG aan elke student is toegekend; 
Brieven: naar het adres dat bij de RUG via studielink bekend is; 
Nestor: de elektronische leeromgeving: http://nestor.rug.nl ; 
ProgressWWW: het aanmeldingssysteem voor cursussen en tentamens. 
 
Om te zorgen dat u geen belangrijke informatie mist, is het erg belangrijk dat u deze 
media regelmatig raadpleegt. Gebruik het officiële e-mailaccount van de RUG, of link 
dit door naar een privé-account. Log regelmatig in op Nestor zodat mededelingen bij 
cursussen u bereiken. Houdt ook het postadres actueel: via de post komen brieven 
van bijvoorbeeld de Examencommissie.  
U bent zelf verantwoordelijk voor uw bereikbaarheid. 

4.2 Kosten van studiemateriaal 
De kosten voor studiemateriaal bedragen in de propedeuse ca. € 600,- voor 
verplichte boeken, dictaten, handleidingen, enzovoort. De kosten van de major in de 
postpropedeutische fase bedragen ca. € 1000,-. 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. U bent dus niet 
meer geld aan studiemateriaal kwijt dan de Minister ter beschikking stelt. Voor 2012-
2013  is het normbedrag € 684,-. Per opleidingsfase geldt een plafondbedrag van het 
normbedrag x de cursusduur: Voor de propedeuse is dat dus € 684,-, en voor het 
resterende deel van de bachelor 2 keer € 684,- Soms is het onvermijdelijk dat de 
kosten hoger zijn dan het plafondbedrag. In dat geval kunt u de helft van het bedrag 
dat u meer kwijt bent bij het faculteitsbestuur terugvragen door het overleggen van 
aankoopbewijzen, of is er een andere regeling te treffen. 

4.3 Studeren in deeltijd 
Instroom als deeltijdsstudent is per 1 september 2012 niet meer mogelijk. 
Deeltijdstudenten die zich al in de opleiding bevinden zullen deze kunnen afronden 
tot uiterlijk 31 augustus 2016.  

4.4 Studeren in het buitenland 
De opleiding biedt de mogelijkheid om een minor aan een buitenlandse universiteit 
te volgen. Meer informatie over de inhoudelijke mogelijkheden kunt u vinden op 
Nestor onder: Study/Internship abroad. 
Studieactiviteiten die zijn verricht aan een Europese universiteit waar een overeen-
komst mee 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. Het kan handig zijn een afspraak te maken met de 
studieadviseur om te kijken of de studieplanning het toelaat om naar het buitenland 
te gaan. Het wordt aanbevolen al ca. een jaar tevoren met het organiseren van een 
buitenlands verblijf te beginnen. 

http://nestor.rug.nl/
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Voor nadere informatie kunt u een bezoek brengen aan het International Office 
GMW, gevestigd in het Heymansgebouw, kamer 025, tel: 050-3636559. Dit kan 
dagelijks van 10.00 tot 13.00 uur. 
Voor meer specifieke vakinhoudelijke informatie of begeleiding kan contact 
opgenomen worden met de coördinator internationalisering, mw. Dr. S.M. Donofrio, 
e-mail: s.m.donofrio@rug.nl. 

4.5 Voorlichtingsactiviteiten van de opleiding 
Tijdens het studiejaar worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. 
Hieronder vindt u een overzicht van de standaard voorlichtingsevenementen. In de 
introductie-colleges wordt relevante en praktische informatie over het aankomende 
studiejaar gepresenteerd. Tevens wordt er aandacht besteed aan belangrijke 
wijzigingen van het programma, de regels of procedures. De voorlichting voor 
studenten die zich oriënteren op de masterprogramma’s geeft informatie over de 
verschillende richtingen en vervolgopleidingen. Bij grote veranderingen of 
wijzigingen in het programma, zal tijdens het studiejaar altijd een 
voorlichtingsevenement worden georganiseerd. 
 

Evenement Periode Bekendmaking 

1e jaars introductiecollege Eind augustus Uitnodiging via brief die in 
het introductiepakket zit 

2e jaars introductiecollege begin september -Uitnodiging via brief 
-Aankondiging via Nestor 
-Aankondiging via website 

3e jaars introductiecollege begin september -Uitnodiging via brief 
-Aankondiging via Nestor 
-Aankondiging via website 

Minorinformatie (voor 
aanstaande 3e-jaars) 

mei -Aankondiging via Nestor 
-Aankondiging via website 

Mastervoorlichting voor 
derdejaars studenten 

november en april -Aankondiging via Nestor 
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5 De studievorderingen 

5.1 Het Bindend Studie Advies (BSA) 
Als u in 2011-2012 of later met de propedeutische fase van de opleiding start of bent 
gestart krijgt u te maken met het Bindend StudieAdvies (BSA). Het BSA is een 
regeling die bedoeld is om studenten op een snelle manier met de juiste begeleiding 
binnen de meest geschikte opleiding te krijgen en te behouden. Om dit te bereiken 
moet een student rekening houden met onderstaande criteria: 
Ten minste 45 van de 60 EC aan propedeusevakken behalen, uiterlijk na één jaar. 
Een student moet ten minste 45 van de 60 EC aan propedeusevakken behalen om de 
opleiding te mogen vervolgen. Lukt het een student niet om ten minste 45 EC uit de 
propedeuse te halen dan krijgt de student een (negatief) BSA, wat betekent dat de 
student moet stoppen met de opleiding.  
De propedeuse hebben behaald, uiterlijk na twee jaar. Voor studenten die de 
propedeuse aan het einde van hun tweede studiejaar niet hebben behaald geldt dat 
zij een negatief BSA krijgen en met de opleiding moeten stoppen. 
Indien een student na een negatief BSA toch Psychologie wil studeren, dan is dat pas 
na twee studiejaren weer mogelijk. 
 
Raadpleeg de website van de RUG voor meer specifieke informatie over bijvoorbeeld 
het BSA en overmacht situaties, het BSA en bestuursbeurzen het BSA en topsport. 
Ook kunt u hier meer informatie vinden over het volgen van twee opleidingen en het 
BSA, en hoe men eventueel in beroep kan gaan tegen een BSA. 
 

5.2 Volgorderegels 
In de bacheloropleiding veronderstellen bepaalde vakken voorkennis van andere 
vakken en/of bouwen vakken voort op eerdere vakken. Voor deze vakken bestaan 
zogenaamde volgorderegels. De exacte regels zijn te vinden in de OER, achter in de 
studiegids. Een samenvatting: 
 

Om deel te kunnen nemen 
aan: 

 Moet eerst gehaald zijn: 

Tweedejaarsvakken Positief BSA of Propedeutisch examen  

Testtheorie (Ba2-06) Statistiek-Ia (Ba1-05) en/of  Statistiek-Ib (Ba1-08) 

Statistiek-II (Ba2-07) Statistiek-Ia (Ba1-05) en Statistiek-Ib (Ba1-08) 

Onderzoekmethode: 
practicum (Ba2-09) 

Statistiek-Ia (Ba1-05) en  Statistiek-Ib (Ba1-08) 

Statistiek-III (Ba2-12)  Statistiek-II (Ba2-07) met een 5 of hoger [en dus ook Statistiek-
Ia (Ba1-05) en Statistiek-Ib (Ba1-08)] 

Alle derdejaarsvakken Propedeutisch examen (P) 

Bachelorthese (Ba3-BT) P en Testtheorie (Ba2-06) en Statistiek-II (Ba2-07) en  
Onderzoekmethoden: Theorie en Ethiek (Ba2-08) en 
Onderzoekmethoden: Practicum (Ba2-09) 

 
Voor studenten die begonnen zijn in 2009-2010 of eerder: 
U kunt pas deelnemen aan tweedejaars tentamens (= verplichte deel van de post-
propedeutische fase) als u minstens 45 EC van de propedeuse, waaronder de vakken 
Overzicht van de Psychologie en Statistiek Ia behaald hebt;  
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Na 2 inschrijvingsjaren bij Psychologie geldt dat u zonder propedeuse geen enkel 
postpropedeutisch tentamen mag afleggen. Dit geldt ook voor studenten die in de 
loop van een collegejaar begonnen zijn; zo’n deel van een collegejaar telt als een 
geheel inschrijvingsjaar. Zodra de propedeuse behaald is, kunt u (weer) 
postpropedeutische tentamens afleggen.  

5.3 Vrijstelling voor vakken 
Voor vrijstellingen op grond van een vorige opleiding of studie kunt u een verzoek bij 
de Examencommissie indienen door middel van een formulier dat bij de 
onderwijsbalie verkrijgbaar is of dat is te downloaden van de website van 
Psychologie. De Examencommissie beslist binnen zes weken over een 
vrijstellingsaanvraag. Ter informatie: vrijstelling op grond van relevante vakken in 
een volledig afgeronde 4-jarige HBO-opleiding is voor enkele propedeutische 
vaardighedenvakken mogelijk. Vrijstellingen op grond van een HBO-propedeuse 
worden niet verleend. Vrijstelling van de postpropedeutische vakken is slechts 
mogelijk op grond van behaalde vakken en/of werkervaring op postpropedeutisch 
universitair niveau. Voor de Bachelorthese wordt geen vrijstelling verleend. 

5.4 Harde knip 
Met ingang van het studiejaar 2012-2013 kent de RUG een harde knip tussen de 
bacheloropleiding psychologie en de aansluitende masteropleiding. Deze regeling 
houdt in dat de bacheloropleiding volledig moet zijn afgerond voor dat met 
masteropleiding begonnen kan worden. De mogelijkheid van voorlopige toelating tot 
de masteropleiding komt daarmee dus te vervallen.  

5.5 Intekening 
 

!Intekening voor de cursussen en de tentamens is verplicht! 
 

Intekening voor cursussen 
Intekening voor deelname aan cursussen (vakken) kan alleen via ProgressWWW. Bij 
problemen met de intekening kan men zich wenden tot de onderwijsbalie. Wie zich 
niet intekent, kan worden uitgesloten van het onderwijs. Intekening geeft toegang tot 
het cursusmateriaal op Nestor. Intekening voor de normale collegevakken kan 
plaatsvinden via ProgressWWW vanaf het blok voorafgaand aan het vak tot aan één 
week voor het begin van het vak. Intekening voor practicumvakken kan plaatsvinden 
tot aan twéé weken voor het begin van het vak. Als een vak bestaat uit hoorcolleges 
en practica moet voor beide onderdelen apart worden ingetekend. Voor de 
intekening van vakken van het eerste jaar geldt een specifieke regeling (zie het stuk 
“Goed om te weten” op Nestor). Intekening voor vakken in het eerste blok van het 
tweede jaar is mogelijk vanaf 1 augustus. Ook voor de minor in het derde jaar moet u 
zich voor 1 augustus hebben aangemeld. Voor de losse minorvakken kan worden 
ingetekend zodra de intekening beschikbaar is tot bovengenoemde termijnen.  
 
Intekening voor tentamens en hertentamens 
De cursussen kennen jaarlijks twee tentamengelegenheden. Practica kunnen jaarlijks 
ten minste één maal gevolgd worden. Plaats en datum van de tentamens wordt via de 
roosters bekend gemaakt. De duur van het tentamen is twee uur, tenzij anders 
aangegeven. Nogmaals: intekening voor tentamens en hertentamens is verplicht. Dit 
geldt voor alle (her-) tentamens. Intekening voor de tentamens kan plaatsvinden via 
ProgressWWW, vanaf de 3e maandag van het blok waarin het studieonderdeel 
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gegeven wordt tot en met de vierde werkdag voor de dag waarop het tentamen wordt 
gehouden. Dus voor een tentamen op vrijdag sluit de intekening op de maandag 
ervoor om 23:59 uur. Wie zich intekent voor een tentamen en deelneemt aan het 
tentamen, wordt bij het behalen van een onvoldoende automatisch ingetekend voor 
het eerstvolgende hertentamen in dat collegejaar. Voor een eventueel (her-) 
tentamen van dat vak in een volgend collegejaar dient u zich wel weer zelf in te 
schrijven. Voor het verbeteren van een voldoende tentamencijfer, dient u zich ook 
zelf afzonderlijk in te tekenen voor een herkansing. U dient hierbij rekening houden 
met het feit dat het laatste cijfer het definitieve cijfer zal zijn. Wanneer u zich wel 
hebt ingetekend voor een tentamen, maar u niet hebt deelgenomen, vervalt de 
automatische intekening voor de herkansing. U moet zich dan afzonderlijk intekenen 
voor deze herkansing. 
 
Voor practica geldt bovendien het volgende: als u zich intekent, maar niet aan de 
aanwezigheidsverplichting voldoet, dan kunt u bij de volgende gelegenheid van het 
practicum alleen maar deelnemen als er plaatsen over zijn. Bij de verplichte vakken 
wordt er hiervoor voldoende capaciteit geregeld, hoewel u dan wordt na geplaatst. Bij 
minor- of differentiatievakken met practica wordt de capaciteit niet onbeperkt 
opgevoerd; in dat geval kan het zijn dat u niet kunt deelnemen.  
Voor de studenten gelden de volgende regels wat betreft de vereiste discipline:  

 bij practica geldt een opkomstplicht zoals beschreven in de studiegids; als u niet 
(op tijd) komt, hebt u niet voldaan aan de opkomstplicht;  

 u mag per practicum per blok één keer van de practicumsessies missen, op 
voorwaarde dat u zich voor de aanvang afgemeld hebt en dat er een reden van 
overmacht geldt, dus zomaar wegblijven is niet acceptabel;  

 bij elk practicum kan een inhaalopdracht worden verlangd indien een sessie is 
gemist, die succesvol moet worden uitgevoerd binnen de daarvoor gestelde tijd;  

 in het geval u wegens aantoonbare overmacht meer dan 1 keer moet missen, kunt 
u zich wenden tot de Examencommissie die beslist over uitzonderingen*; 

 als u niet voldaan hebt aan de voorwaarden van het practicum, inclusief de 
opkomstplicht, krijgt u een onvoldoende (een O[onvoldoende] of een 1, 
afhankelijk van de cursus). 

Wie vanwege het niet voldoen aan de aanwezigheidsplicht een practicum "verprutst", 
zal in het volgende jaar pas geplaatst worden als de reguliere studenten een plaats 
hebben. Bij verplichte vakken is dat naplaatsing in een bezemklas; bij keuzevakken is 
dat alleen plaatsing als er nog ruimte is. Dit geldt ook voor studenten die zich 
intekenen voor een practicumvak maar nooit verschijnen (dus zich niet weer 
uittekenen). 
 
Voor een aantal vakken, vooral in het eerste jaar, bestaat de eerste tentamenkans uit 
twee deeltentamens. Het eerste hiervan vindt plaats gedurende de collegeweken. Dan 
dient u zich uiterlijk de vierde werkdag voor het eerste deeltentamen in te tekenen 
om tijdig geregistreerd te staan. Hiervoor dient u dus regelmatig op ProgressWWW 
te controleren welke tentamenintekeningen zijn geopend. U bent altijd zelf 
verantwoordelijk voor een juiste intekening. 
Als u zich niet heeft ingetekend, bent u uitgesloten van het betreffende tentamen.  
Mocht u toch op één of andere manier kunnen of mogen deelnemen, dan wordt van 
dat tentamen geen officiële uitslag vastgesteld.  
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5.6 Normering van tentamens 
Binnen de opleiding wordt gebruik gemaakt van meerkeuze- en essaytentamens of 
een werkstuk. Voor alle meerkeuze-tentamens geldt een vast kennispercentage van 
56% om te slagen voor een tentamen. Dit betekent dat, eventueel na correctie voor 
gokken, 56% of meer van de (resterende) vragen goed beantwoord moeten zijn. De 
uitslag van tentamens wordt uitgedrukt in hele cijfers. De bachelorthese kan 
beoordeeld worden met een heel of een half cijfer, waarbij het cijfer 5.5 niet mag 
worden toegekend. 

5.7 Tentamenuitslagen 
De uitslag van een eventueel mondeling tentamen wordt onmiddellijk na afloop van 
het tentamen vastgesteld en bekend gemaakt. De uitslagen van schriftelijke 
tentamens worden binnen 5 werkdagen (multiple-choice) of 10 werkdagen (andere 
tentamenvormen) na afname van het tentamen vastgesteld en aan de administratie  
doorgegeven. De uitslag wordt vervolgens op ProgressWWW vastgelegd. U kunt op 
ProgressWWW uw tentamenresultaten raadplegen. Alleen uitslagen die op 
ProgressWWW zijn vastgelegd hebben geldigheid; aan wat docenten eventueel op 
Nestor als feedback publiceren kan een student geen rechten ontlenen. Indien 
gewenst kunt u een schriftelijk bewijsstuk van uw studievoortgang opvragen bij de 
onderwijsbalie. Jaarlijks krijgt u in oktober via e-mail een overzicht toegestuurd met 
uw behaalde studieresultaten van de voorgaande studiejaren. Deeltentamens kennen 
geen afzonderlijke uitslagen; de uitslag van het gehele tentamen wordt pas 
vastgesteld na het laatste deeltentamen. 
Op grond van de Onderwijs- en Examenregeling hebben studenten die legitiem een 
tentamen hebben gemaakt recht op inzage van hun werk. Afhankelijk van de vorm en 
omvang van het tentamen kan een docent dit individueel of collectief organiseren.  

5.8 Bezwaar, beroep en collectief recht van beklag 
 
Tentaminering / Toetsing 
Als u het niet eens bent met een beoordeling of een beslissing over de 
tentaminering/toetsing of de toepassing van de Onderwijs en Examenregeling, kunt 
u binnen vier weken een bezwaar indienen bij de Examencommissie van de 
opleiding. U dient uw bezwaar schriftelijk te richten aan het secretariaat van de 
Examencommissie: 

Mw. J.M. Baan 
Examencommissie Psychologie 
Grote Kruisstraat 2/1 
9712 TS Groningen 
 

De Examencommissie neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het bezwaar een 
besluit en deelt dat besluit schriftelijk aan de student mee. 
Mocht u gegronde bezwaren hebben tegen een besluit van de Examencommissie, dan 
kunt u hiertegen beroep aantekenen. Dit beroep dient binnen zes weken na het 
besluit gericht te worden aan het College van Beroep voor de Examens (CBE). U kunt 
het beroep indienen via het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS). 
De procedure hiervoor staat vermeld op 
http://www.rug.nl/studenten/regelingen/klachtenBezwaarBeroep  
 

http://www.rug.nl/studenten/regelingen/klachtenBezwaarBeroep
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Onderwijs 
Wanneer u een gerichte klacht hebt over het onderwijs dient u eerst met de 
betreffende docent proberen tot een oplossing te komen. Als dat geen resultaat 
oplevert kunt u zich wenden tot de Directeur Onderwijs. Indien dit niet tot een 
oplossing leidt, dan is er de mogelijkheid om gebruik te maken van het collectief 
recht van beklag. Het beklag dient door ten minste 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. Leidt ook dit niet tot een 
bevredigende oplossing, dan kunt u uw klacht melden op het Centraal Loket 
Rechtsbescherming Studenten (CLRS). Dit loket kunt u vinden op nestor. 
 
Overige zaken 
Met klachten en/of vragen over andere zaken (discriminatie, onheuse bejegening, 
stalking etc.) kunt u terecht bij het Bureau Vertrouwenspersoon, Visserstraat 47-49, 
9712 TC  Groningen, tel. (050 –) 363 5435, of via Centraal Loket Rechtsbescherming 
Studenten (CLRS)  
http://www.rug.nl/studenten/regelingen/klachtenBezwaarBeroep/ComplaintSIAGD  

5.9 De “Langstudeerdersmaatregel” 
Iedereen die langer over zijn studie doet dan de reguliere cursusduur + één jaar krijgt 
te maken met een verhoging van het collegegeld van 3000 euro. Eventuele eerdere 
inschrijfjaren in een andere bachelorstudie tellen hierbij ook mee. Op www.duo.nl 
kunt u bekijken of u hiermee te maken zult krijgen. 

5.10 Propedeutisch examen en diploma-uitreiking 
Enige tijd nadat u hebt voldaan aan de voorwaarden van het propedeutisch examen 
wordt u uitgenodigd het propedeutisch diploma te komen afhalen. Dit gebeurt drie 
keer per jaar. In de uitnodiging staat de afhaalplaats en -datum. De data staan ook op 
Nestor. 

5.11 Afsluitend Bachelorexamen en diploma-uitreiking 
Het aanvragen van het bachelorexamen en de buluitreiking is gekoppeld aan het 
digitaal inleveren van de bachelorthese. Als u uw bachelorthese heeft afgerond, levert 
u deze digitaal in bij de bibliotheek. Nadat u de these heeft ingeleverd, wordt u 
automatisch doorgeschakeld naar ProgressWWW, waar u zich via de 
“Afstudeerprocedure Bachelor” kunt aanmelden voor het examen. Hier controleert u 
uw persoonlijke gegevens en u vult ze zo nodig aan. In dit systeem haalt u uw 
behaalde vakken binnen die u voor uw bul wilt opvoeren en u vult het eventueel aan 
met de vakken die u nog gepland hebt te gaan doen. Het geheel van de behaalde plus 
de geplande vakken wordt beoordeeld door de Examencommissie, die het pakket 
goed- of afkeurt. U krijgt hierover een e-mail toegestuurd. Zodra het examen is 
aangevraagd, het pakket is goedgekeurd en de vakken zijn behaald, wordt de bul 
aangemaakt. U kunt zelf via ProgressWWW volgen in welk stadium uw aanvraag 
verkeert. 
Indien u de bul heeft aangevraagd en er verandert nog iets in de geplande vakken, 
bijvoorbeeld doordat u een tentamen niet heeft gehaald, kunt u uw aanvraag via de 
onderwijsbalie laten wijzigen. 
Een diplomaverklaring wordt door de Examencommissie alleen afgegeven als het 
examen definitief is aangevraagd en aan alle voorwaarden is voldaan. 

http://www.rug.nl/studenten/regelingen/klachtenBezwaarBeroep/ComplaintSIAGD
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De uitreiking van het bachelordiploma vindt vier keer per jaar plaats. De data van 
uitreiking en de procedure voor de aanvraag van de bul worden gepubliceerd op 
Nestor. 
 
Indien u de bul te laat aanvraagt kan de Examencommissie besluiten een andere 
datum dan die van het laatst behaalde studieresultaat te vermelden. In sommige 
gevallen kan dat betekenen dat u zich opnieuw moet inschrijven als student. 
 
Nadat de uitslag van het examen is vastgesteld en het diploma is uitgereikt bent u 
gerechtigd de titel ‘Bachelor of Science (BSc) in Psychology’ te voeren. U voert deze 
titel door het plaatsen van de afkorting achter de naam: A.B. Achternaam BSc. 
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6 Wie, wat, waar: formele en praktische informatie 

6.1 organisatie-structuur 
Een universiteit bestaat uit faculteiten, die een bepaald wetenschapsgebied 
bestrijken. De RUG kent er momenteel negen, waarvan de Faculteit Gedrag- en 
Maatschappijwetenschappen (GMW) er één is. Het hoogste bestuursorgaan van de 
Universiteit is het College van Bestuur. Medezeggenschap op centraal niveau is 
voorzien in de Universiteitsraad.  
 
De faculteit heeft een aantal opleidingen onder zich die vallen binnen het betreffende 
wetenschapsgebied. Voor de Faculteit GMW zijn dat opleidingen op het gebied van 
de Psychologie, Sociologie, Pedagogiek & Onderwijskunde en de Universitaire 
Lerarenopleidingen. De faculteit wordt bestuurd door het Faculteitsbestuur. Dit 
bestaat uit prof. dr. H.A.L. Kiers (Decaan en portefeuillehouder Onderzoek), Prof. dr. 
A.J.J.M. Ruijssenaars (vice-decaan en portefeuillehouder Onderwijs), dr. R.J. 
Landeweerd (portefeuillehouder middelen) en een adviserend student-lid. 
Secretariaat: mw. J. Timmer.  
 
Medezeggenschap op facultair niveau bestaat uit de Faculteitsraad. Dit bestaat uit 
negen personeelsleden en negen studentleden, die allen door verkiezingen in deze 
raad worden opgenomen. De faculteitsraad spreekt over allerlei zaken op het gebied 
van onderwijs, onderzoek, personeelsbeleid en financiën. Er zijn een aantal 
terugkerende onderwerpen, zoals de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) en 
het strategisch plan, maar de leden kunnen ook zelf ideeën inbrengen over zaken die 
de hele faculteit aangaan. Contact algemeen: faculteitsraad.gmw@rug.nl; Contact 
SVGMW: svgmw@rug.nl; Contact PSB: psb.gmw@rug.nl 
 
De BSc-opleiding Psychologie is een onderdeel van de Afdeling Psychologie, waar 
ook de MSc-opleiding Psychologie is ondergebracht. 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 echter bij het 
Faculteitsbestuur. De opleidingsdirecteur wordt geadviseerd door de 
Opleidingscommissie; de onderzoeksdirecteur wordt geadviseerd door de Heymans 
adviesraad. 

Opleidingsdirecteur Psychologie: Prof. dr. K. A. Brookhuis 
Secretariaat: mw. S.E.A. Heimink-Groot 

Onderzoeksdirecteur Psychologie: Prof. dr. R. De Jong 
Secretariaat: mw. K. Appeldorn 

De dagelijkse coördinatie van de bacheloropleiding gebeurt door de bachelor-
coördinator dr. F.J.J.M. Steyvers. 

6.2 Algemeen adres 
De opleiding is gevestigd in het Heymansgebouw en het Muntinggebouw met als 
bezoek- en postadres: 

Grote Kruisstraat 2/1, 
9712 TS Groningen. 

De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 21.30 uur en 
op vrijdag van 8.00 tot 17.30 uur; tel: 363 6314 (nummer van centrale portiersbalie). 
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Het onderwijs wordt op meerdere locaties gegeven. Het onderwijs in kleine groepen 
wordt grotendeels gegeven in Bloemstraat nr. 36.  

6.3 Commissies 
Op grond van de wet (Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, 
WHW) kent een opleiding twee commissies die een belangrijke rol vormen bij de 
bewaking van de kwaliteit van de opleiding en het handhaven van de regels binnen 
het onderwijs. Dit zijn de Opleidingscommissie (OC) en de Examencommissie (EC). 
 
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: dr. M. Derksen 
Secretariaat: mw. S.E.A. Heimink-Groot 

 
Examencommissie 
De Examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tentamens en 
examens en voor de gang van zaken bij tentaminering en examinering. Ook 
behandelt de commissie verzoeken voor vrijstelling en erkenning van 
Minorpakketten. Daarnaast beoordeelt de commissie kwesties van fraude, zoals 
plagiaat en tentamenbedrog. In zulke gevallen kan de commissie een schuldig 
bevonden student uitsluiten van één of meer tentamens en examens. In zeer 
uitzonderlijke gevallen kan het College van Bestuur op advies van de 
Examencommissie een student voorgoed van de opleiding uitschrijven. Indien er 
sprake is van aantoonbare overmacht, kan de student om dispensatie vragen bij de 
Examencommissie. Aantoonbaar overmacht is bijvoorbeeld ziekte (medische 
verklaring vereist), of ernstige ziekte / overlijden van naaste familieleden. De 
Examencommissie beoordeelt dergelijke situaties van overmacht en geeft 
uitzonderingen op de regels.  

Voorzitter: mw. dr. M.E. Timmerman 
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 behandelt geen verzoeken per e-mail. Ook verzoeken 
door anderen dan ingeschreven studenten (bijvoorbeeld ouders) worden niet in 
behandeling genomen. 
 
Toelatingscommissie masteropleiding Psychologie 
Iedere student die toegelaten wil worden tot de masteropleiding Psychologie doet een 
verzoek tot toelating via de toelatingscommissie. Dat geldt zowel voor studenten die 
hun bachelordiploma Psychologie hebben behaald als voor studenten die een 
bachelordiploma buiten de opleiding Psychologie hebben behaald. Informatie over 
de toelatingsprocedure is te vinden op: 
www.rug.nl/psy/onderwijs/masteropleidingen/masternl/inschrijving. 

Voorzitter: prof. dr. J.J. Van der Meere. 
Secretariaat: mw. A.I. Emmen 
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Facultaire BSA-commissie 
Studenten die om een aangepast BSA willen verzoeken kunnen dit via een consult 
met een studieadviseur aanvragen. Dit verzoek wordt behandeld door de Facultaire 
BSA-commissie, met als leden: prof. dr. A.J.J.M. Ruijssenaars (voorzitter), prof. dr. 
M.C. Timmerman, drs. M. de Groot, drs. R. van Ouwerkerk (ambtelijk secretaris). 
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7 Studentenzaken en -faciliteiten 

7.1 Onderwijsbalie 
Bij de onderwijsbalie kan men terecht met vragen over opzet en organisatie van de 
bacheloropleiding (roosters, intekening, tentamendata) en met vragen over 
studieresultaten. Op verzoek wordt een gewaarmerkte uitdraai van de 
studieresultaten afgegeven.  
Voor vragen aan de onderwijsbalie, zie eerst: www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord 
Als uw vraag er niet bij staat, dan kunt u bellen, tel: 363 6301,  
De balie is geopend op gebruikelijke werkdagen van 9.00-12:00 en 13:00-17.00 uur. 
Voor het maken van gewaarmerkte kopieën van de bul is een apart spreekuur 
ingesteld: iedere dinsdag en donderdag 14.00-15.00 uur. Voor deze dienst worden 
kosten in rekening gebracht: 5 euro voor 2 complete sets. 

7.2 Studieadviseurs  
De studieadviseurs geven informatie en advies over studieplanning en begeleiding, 
regelingen voor inschrijving en meer persoonlijke zaken. De studieadviseur kan als 
contactpersoon optreden voor studenten die onderwijsonderdelen buiten de 
opleiding willen volgen. 
Voor vragen aan de studieadviseurs,  zie ook eerst 
www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord  
Dagelijks heeft één van de studieadviseurs van 11.00-12.00 uur spreekuur. Het 
spreekuur is bedoeld voor vragen die niet meer dan 5 á 10 minuten kosten. Voor 
zaken die meer tijd vergen wordt men verzocht een afspraak te maken via de 
onderwijsbalie. 

 Mw. drs. S. Weide 
kamer: Heymans 0015 
Tel: 363 6308 
Spreekuur: dinsdag en donderdag van 11.00-12.00 uur en op afspraak 

 Mw. drs. B.M.A. Munstra 
Kamer: Heymans 0009 
Tel: 363 6453  
Spreekuur: maandag en vrijdag van 11.00-12.00 uur en op afspraak 

 Dr. L. Kooistra 
kamer: Heymans 0007 
Tel: 363 6773 
Spreekuur: woensdag 11.00-12.00 uur en op afspraak 

7.3 Bibliotheek 
De Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 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 
ongeveer 130 studieplekken en 24 studentcomputers. Voor het lenen van materialen 
dient u een geldige collegekaart te hebben. Studenten mogen ook gebruik maken van 
andere RUG bibliotheken. Het adres: 
Grote Kruisstraat 2/1 
9712 TS Groningen 
tel. 050 363 6555 
e-mail: bibliotheek.gmw@rug.nl 
internet: www.rug.nl/gmw/bibliotheek. 

http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord
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De openingstijden van de Bibliotheek Gedrags- en Maatschappijwetenschappen zijn: 
maandag t/m donderdag van 9.00-21.30 uur en vrijdag van 9.00-17.00 uur. 
In vakantieperiodes (rond kerst, in de zomer) zijn er beperktere openingstijden. 

7.4 ICT Servicedesk GMW 
Heymans Gebouw (begane grond), kamer 50A, geopend tussen 8:30 en 17:00 uur.  
Tel: 363 3469. 
E-mail: servicedesk.binnenstad@rug.nl 

7.5 Methodologiewinkel 
Voor methodologisch en statistisch advies kunnen studenten gebruik maken van de 
methodologiewinkel, gevestigd op de 1e verdieping van het Heymansgebouw in 
kamer 215, De methodologiewinkel is dagelijks bereikbaar van 13.00-17.00 uur,  Tel: 
363 6190, E-mail: methodologiewinkel@rug.nl 

7.6 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 

7.7 Het Nederlands Instituut van Psychologen 
Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is een beroepsvereniging van 
psychologen. De Sectie Psychologie Studenten (SPS) is één van de secties van het 
NIP. Het is dé sectie voor aankomende psychologen. Het SPS-NIP bestaat volledig 
uit studenten en wordt ook volledig bestuurd door studenten. Het SPS-NIP fungeert 
als het ware als een tussenpersoon tussen het NIP en beroepsveld enerzijds en de 
studenten anderzijds.  
Het SPS-NIP bestaat uit verschillende organen. Het Landelijk Bestuur maakt het 
beleid, stuurt de gehele sectie aan en koppelt terug naar het NIP. De organen die het 
Landelijk Bestuur aanstuurt zijn de Platforms, de Commissies en de Studenten in 
Secties.  
Op elke universiteit waar psychologie wordt onderwezen, is er een Platform van het 
SPS-NIP. Dit Platform wordt bestuurd door 5 of 6 studenten en organiseert studie-
inhoudelijke activiteiten als lezingen, therapieëndagen, workshops, filmavonden en 
Master your Future-dagen. Als NIP-lid kunt u gratis naar deze activiteiten toe en 
kunt u gebruik maken van de vele voordelen die het lidmaatschap biedt, zoals 
persoonlijk advies over uw cv en studietraject van een senior adviseur, voorrang op 
het Nationaal Congres en korting op de uitwisselingen. Ook krijgt u informatie over 
ontwikkelingen binnen het vakgebied en het wetenschappelijke blad ‘De Psycholoog’ 
elke maand in de bus. Daarnaast biedt het lidmaatschap u de kans om actief kennis 
te maken met het toekomstige werkveld, door deel te nemen in één van de organen 
van het SPS-NIP. Actief lidmaatschap helpt u te onderscheiden van de duizenden 
psychologiestudenten die Nederland momenteel telt.  
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.spsnip.nl en de 
facebookpagina SPSNIP Sectie Psychologie Studenten of die van platform 
Groningen: SPSNIP Platform Groningen. U kunt ook mailen naar  
platformgroningen@spsnip.nl  
Verder is het Landelijk Bestuur elke dinsdag tussen 12.00-14.00 te bereiken op 030-
8201568 voor het beantwoorden van vragen. 
  

http://www.spsnip.nl/
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8 Docenten in de Bacheloropleiding Psychologie 
 
Tel. Naam Spreekuur  Kamernr. 
363 6406 Akyürek, dr. E.G. Di. 11.00-12.00 0255 H 
363 8239 Albers, dr. C.J. Ma. 9.00-10.00 0181 H 
363 7613 Barelds, dr. D.P.H Ma. 11.00-12.00  0465 H 
363 6479 Bockting, prof. dr. C.L.H. Do. 13.00-14.00 0320 H 
363 6430 Boer, drs. M.J. de Do. 11.00-12.00 0218 M 
363 6378 Börger, dr. N.A. Ma. 12.00-13.00 0365 H 
363 7608 Bouman, prof. dr. T.K. Volgens afspraak 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  0206 H 
361 4663 Brouwer, prof. dr. W.H. Ma. 10.00-11.00 UMCG1 
363 9374 Burkolter, dr. D. Woe. 13.30-14.30 0273 H 
363 6547 Cox, dr. R.F.A. Volgens afspraak 0385 H 
363 6486 Dalley, dr. S.E. Woe. 14.00-15.00 0414 HV 
363 6354 Dehue, prof. dr. G.C.G. Volgens afspraak 0151 H 
363 6338 Derksen, dr. M. Ma. 13.00-14.00  0163 H 
363 7034 Donofrio, dr. S.M. Di. 15.00-16.00 0205 M 
363 6364 Draaisma, prof. dr. D. Ma. 13.00-14.00  0162 H 
363 6324 Dijk, dr. M.W.G. van Volgens afspraak 0379 H 
363 8729 Dijkstra, prof. dr. A. Woe. 09.00-10.00  0418 HV 
363 7632 Epstude, dr. K. Do. 11.00-12.00 0409 H 
363 6457 Eijbergen, prof. dr. R. van  Volgens afspraak 0457 H 
363 6309 Geert, prof. dr. P.L.C. van Volgens afspraak 0378 H 
363 7604 Gerlsma, dr. C. Di. 13.30-14.30  0339 H 
363 6395 Gordijn, prof. dr. E.H. Di. 10.00-11.00 0414 H 
363 6811 Grassmann, dr. S.  Volgens afspraak 0381 H 
363 9421 Groen, dr. Y. Di. 16.00-17.00 0318 HV 
363 6951 Groot, drs. M. de Ma. 10.00-11.00 0218 M 
363 6424 Heesink, dr. J.A.M. Ma. 10.00-11.00  0486 H 
361 1805 Heutink, dr. J.H.C. Do. 09.30-10.30 UMCG1 
363 7609 Hout, dr. W.J.P.J. van Di. 12.00-12.30  0304 H 
363 6764 Huntjens, dr. R.J.C. Di. 10.00-11.00 0331 H 
363 6348 Jolij, dr. J.  Vr. 10.00-12.00 0276 H 
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 6384 Johnson, prof. dr. A. Di. 13.00-14.00 0271 H 
363 7305 Kamans, dr. E. Di. 13.00-13.30 0415 H 
363 6461 Keizer, dr. K.E. Woe. 11.00-12.00 0449 H 
363 6330 Kunnen, dr. E.S. Ma. 13.30-14.15 0371 H 
363 6369 Krimpen-Stoop, dr. E.M.L.A. Ma. 15.00-16.00  0179 H 
363 6376 Lorist, dr. M.M. Volgens afspraak 0262 H 
363 6407  Meere, prof. dr. J.J. van der Ma. 16.00-17.00 0368 H 
363 6339 Meijer, prof. dr. R.R. Volgens afspraak 0180 H 
363 6254 Morey, dr. C.C. Woe. 16.00-17.00 0279 H 
363 7021 Morey, dr. R.D. Woe. 16.00-17.00 0169 H 
363 6450 Nauta, dr. M.H. Woe. 13.00-14.00 0325 H 
363 6754 Nieuwenstein, dr. M.R. Di. 14.00-15.00 0257 H 
363 6196 Postmes, prof. dr. T.  Ma. 09.00-10.00 0412 H 
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Tel. Naam Spreekuur  Kamernr. 
363 6357 Rietzschel, dr. E.F. Woe. 09.15-10.00 0481 H 
363 6630 Rot, dr. M. aan het Woe. 9.00-10.00 0341 H 
363 6290 Rijn, dr. D.H. van Di. 11.00-12.00 0270 H 
363 7904 Sanchez, dr. X. Volgens afspraak 0485 H 
363 6778 Sarampalis, dr. A. Ma. 14.00-15.00 0285 H 
363 6316 Scheibe, dr. S. Ma. 14.00-15.00 0471 H 
363 6244 Schleim, dr. S.  Do. 13.00-14.00 0157 H 
363 7993 Steenbeek, dr. H.W. Ma. 13.30-14.15 0384 H 
363 6482 Steg, prof. dr. E.M. Woe. 09.00-10.00  0476 H 
363 6193 Stegeman, dr. A.W. Ma. 13.00-14.00  0173 H 
363 6782 Steyvers, dr. F.J.J.M.  Di. 09.00-10.00  0207 H 
363 8783 Streppel, A.R., MSc. Di. 13.00-14.00 0214 M 
363 6341 Täuber, dr. S. Ma. 13.00-14.00 0439 H 
363 9164 Tucha, prof. dr. O.M.  Volgens afspraak 0360 H 
363 9165 Tucha-Mecklinger, dr. L.I. Woe 14.00-15.00 0373 H 
363 6362 Velde, dr. S.W. van der  Di. 11.00-12.00 0218 M 
363 6918 Visser, dr. J. Di.  14:00-15.00 0286 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 0212 H 
363 7617 Wessel, dr. J.P. Wo. 09.00-10.00 0314 H 
363 7405 Wisse, prof. dr. B.M. Di. 09.00-10.00 0478 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 
 
1 UMCG Poortweg 4, 2e verdieping, Neuropsychologie 
 
Onderwijseenheid Psychologie  
 
Secretariaat A.I. Emmen  
Muntinggebouw kamer 203, tel. 363 6447  
E-mail: a.i.emmen@rug.nl  
Aanwezig: maandag - donderdag 
     
Tel. Naam Spreekuur  Kamernr. 
363 6430 Boer, drs. M.J. de Do.  11.00-12.00 0218 M 
363 6431 Blaga, dr. M.  Ma.  10.00-11.00 H. 468 
363 7034 Donofrio, dr. S.M. Di  15.30-16.30 M. 205 
363 6325 Douma, A.  Wo  14.00-15.00 M. 210 
363 6951 Groot, drs. M. de Ma.  10.00-11.00 M. 218 
363 6449 Guzman-Muñoz, dr. F.J. Ma  15.00-16.00  M. 209 
363 6492 Heijer, A.E. den Ma  14.00-15.00  Hv. 320 
363 6342 Klavina, dr. L. Wo  11.00-12.00  M. 214 
363 3190 Lewis Evans, B. volgens afspraak H.204 
363 6546 Mourik, T.J. van Ma  13.00-14.00 M.210 
363 6265 Pijl, K. van der  Ma  13.00-15.00  H. 225 
363 6907 Rozema, J.B. Di  15.00-16.00 H. 217 
363 8979 Schokker, dr. M.C.  Ma  10.00-11.00 H. 217 
363 6448 Schuitema, L. volgens afspraak H. 225 
363 6299 Slagter, J.E.  Wo  10.00-11.00  H. 225 
363 8783 Streppel, A.R.  Di  13.00-14.00  M. 214 
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Tel. Naam Spreekuur  Kamernr. 
363 6362 Velde, dr. S.W. van der  Wo  11.00-12.00 H. 218 
363 7615 Verwoerd, J.L.R.  Ma  15.00-16.00 Hv.303 
363 9401 Vidal Mollon, dr. J. Ma  15.00-16.00  M. 209 
363 6918 Visser, dr. J.  Di  14.00-15.00  H. 286 
363 6238 Wolthuis, E.M.  Ma.  10.00-11.00 M. 210 
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10 Het eerste studiejaar – de propedeuse 
 
Coördinator: dr. C.C. Morey, tel. 363 6254 

10.1 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 zelfreflectie en selectie van de student. 

10.2 Overzicht van het programma in de propedeuse 
 

Semester I Semester II 

Blok Ia Blok Ib Blok IIa Blok IIb 

Overzicht van de psychologie  
(Ba1-01) 5ec 

Sociale en cross-
culturele 
psychologie  
(Ba1-04) 5ec 

Ontwikkelings-
psychologie  
(Ba1-07) 5ec 

Persoonlijkheid en 
individuele verschillen 
(Ba1-12) 5 ec 

Psychologi-
sche intuïties 
(Ba1-03) 2ec 

Geschiedenis 
van de 
psychologie  
(Ba1-02) 3ec 

Statistiek-Ia  
(Ba1-05) 5ec 

Statistiek-Ib  
(Ba1-08) 5ec 

Biopsychologie  
(Ba1-11) 5ec 

Introductie in  
onderzoeksmetho-
den (Ba1-22) 5 ec 

Gespreks- en groepsvaardigheden (Ba1-09) 5 ec 

Wetenschappelijk denken (Ba1-21) 5ec 

Schrijven en presenteren (Ba1-23) 5ec 

 
De propedeutische fase (eerste jaar) omvat de volgende verplichte onderdelen: 
Sem/blok vakcode vaknaam EC 
Ia PSBA1-01 Overzicht van de psychologie 5 
Ia PSBA1-03 Psychologische intuïties 2 
Ia PSBA1-02 Geschiedenis van de psychologie 3 
Ib PSBA1-22 Introductie in onderzoeksmethoden  5 
Ib PSBA1-04 Sociale en cross-culturele Psychologie 5 
Ib PSBA1-05 Statistiek Ia 5 
I & II PSBA1-21 Wetenschappelijk denken 2 
I & II PSBA1-23 Schrijven en presenteren 5 
IIa PSBA1-07 Ontwikkelingspsychologie 5 
IIa PSBA1-08 Statistiek Ib 5 
IIa & IIb PSBA1-09 Gespreks- en groepsvaardigheden 5 
IIb PSBA1-11 Biopsychologie 5 
IIb PSBA1-12 Persoonlijkheid en individuele verschillen 5 
 
De beschrijvingen van de individuele vakken staat vanaf blz. 40. 
  



34 Deel III – Formele regelingen 

 

 

11 Het tweede studiejaar 
 
Coördinator: dr. P.H. de Vries, tel. 363 6454 

11.1 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. 

3 een verdieping van de professionele vaardigheden en het verkrijgen van een 
verdere oriëntatie op het eigen beroepsperspectief en vervolg van de opleiding. 

11.2 Overzicht van het programma van het tweede jaar 
 

Semester I Semester II 

Blok Ia Blok Ib Blok IIa Blok IIb 

Arbeids-, organisatie en 
personeelspsychologie 

 (Ba2-03) 5 ec 

Klinische psychologie 
(Ba2-22) 5ec 

Cognitieve psychologie 
en Neuropsychologie 

(Ba2-21) 5ec 

Sociale omgeving en 
gedrag (Ba2-04) 

Testtheorie en 
testgebruik (Ba2-06) 

5ec 

Wetenschapstheorie 
(Ba2-05) 5ec 

Onderzoeksmethode: 
theorie en ethiek  

(Ba2-08) 5ec 

Beroepsperspectieven 
(Ba2-13) 5ec 

Statistiek-II  
(Ba2-07) 5ec 

Statistiek-III  
(Ba2-12) 5ec 

Gespreks- en diagnostisch vaardigheden  
(Ba2-11) 5ec 

Onderzoeksmethode: practicum (Ba2-09) 5ec 

 
Sem/blok vakcode vaknaam EC 
Ia PSBA2-03 Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie 5 
Ia PSBA2-06 Testtheorie en testgebruik 5 
Ia & Ib PSBA2-07 Statistiek II 5 
Ia & Ib PSBA2-11 Gespreks- en diagnostische vaardigheden 5 
Ib PSBA2-22 Klinische Psychologie 5 
Ib PSBA2-05 Wetenschapstheorie 5 
IIa PSBA2-21 Cognitieve psychologie en Neuropsychologie 5 
IIa PSBA2-08 Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek 5 
IIa & IIb PSBA2-09 Onderzoeksmethoden: practicum 5 
IIa & IIb PSBA2-12 Statistiek III 5 
IIb PSBA2-04 Sociale omgeving en gedrag 5 
IIb PSBA2-13 Beroepsperspectieven 5 
 
Excellentietraject binnen psychologie 
Sem/blok vakcode vaknaam EC 
Ib PSBA2-HO2 Honours-theorieseminar 2 
IIb PSBA2-HO1 Honours-onderzoekseminar 2 
I & II PSBA2-HO3 Honours themabijeenkomsten 4 
I & II PSBA2-HO4 Honours-onderzoekstage 7 
 
De beschrijvingen van de individuele vakken staat vanaf blz.  . 
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12 Het derde studiejaar 
 
Coördinator: dr. J. Jolij, tel. 363 6348 
Coördinator bachelorthese: dr. E. Akyürek, tel.  363 6406  
Coördinatie verdiepende (facultaire) minor: dr. M.H. Nauta, tel. 363 6450 

12.1 Doelstellingen van het derde jaar 
De doelstellingen van het derde opleidingsjaar 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. 
3 het bieden van onderwijsmogelijkheden voor verdere inhoudelijke verbreding of 

verdieping. 
 

12.2 Programmaopbouw 
Het programma van het derde jaar bestaat dit studiejaar uit de volgende onderdelen: 

 Een minorpakket met een omvang van 30 EC 

 Een differentiatiepakket met een omvang van 20 EC. Hierbij dienen 10 EC te 
worden gekozen van vakken binnen éénzelfde differentiatieroute 

 De bachelorthese met een omvang van 10 EC 
 

12.3 Het minorpakket 
Aan de verplichting tot het volgen van een minorpakket kan worden voldaan door het 
met succes uitvoeren van één van de volgende opties: 
1 Verbredende minor (universitaire minor): Deze minor bestaat uit een 

samenhangen pakket aan vakken die u bij andere faculteiten kunt volgen. U kunt 
hierover meer lezen op www.rug.nl/minor  Een motief om voor dit type minor te 
kiezen, is dat u bredere kennis of ervaring wilt opdoen naast uw opleiding 
Psychologie. 

2 Verdiepende minor (facultaire minor): Voor een Verdiepende Minor is 
voorkennis van de eigen discipline noodzakelijk. Een motief om voor deze minor 
te kiezen, is dat u nog meer psychologische kennis wilt verzamelen of dat u aan 
bepaalde eisen voor postdoctorale opleidingen wilt voldoen. Binnen psychologie 
wordt de verdiepende minor “Psychologie in de gezondheidszorg” aangeboden 
(zie beneden). 

3 Vrije minor: Dit is een minorpakket dat u naar eigen inzicht kunt samenstellen. 
Hierbij kunt u denken aan een minor met psychologievakken die aangeboden 
worden in het derde jaar, een minor van vakken in het buitenland of een 
combinatie van vakken die bij psychologie aangeboden worden en bij een andere 
faculteit. U kunt verschillende motieven hebben voor het volgen van een vrije 
minor, bijvoorbeeld omdat de minor inhoudelijk interessant is, om aan 
postdoctorale opleidingseisen te voldoen, etc. De opleiding heeft een aantal vrije-
minorpakketten opgesteld die in samenhang een thema behandelen. Zie hiervoor 
de actuele informatie over de minor op Nestor. 

 
Vrije-minorpakketten dienen te voldoen aan de volgende eisen: 

 universitaire bachelorvakken 
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 geen propedeutische psychologievakken 

 maximaal 10 EC propedeutische niet-psychologievakken 

 geen beginnerscursussen van een taal 

 geen stof die al in de verplichte 1e en 2e-jaarsvakken aan bod is gekomen. 
Binnen de opleiding zijn voor de vrije minor alle vakken beschikbaar die in het derde 
jaar van de opleiding worden gegeven, met twee uitzonderingen: de vakken  
“Diagnostische vaardigheden bij advisering en hulpverlening” (B3N-KP04) en 
“Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk” (B3N-OP04) zijn 
uitsluitend toegankelijk in de Verdiepende minor.  
Als u vakken in uw minorpakket wilt opnemen die vallen buiten de vakken van een 
verbredende (universitaire) minor, de verdiepende minor of de reguliere 3e-jaars 
psychologievakken (minor en differentiatie) dan dient u hiervoor goedkeuring van de 
Examencommissie aan te vragen – het hiertoe bestemde formulier kunt u op Nestor 
vinden. 
 

12.4 Het differentiatiepakket 
Differentiatievakken dient u te kiezen uit de vakken van de vakkenlijst die een code 
hebben waarin na het streepje de lettercombinaties –IO (Industrial and 
organisational psychology, oftewel AOP), -CP (cognitive and physiological 
psychology), -CN (Clinical neuropsychology), -KP (Klinische psychologie), OP 
(Ontwikkelingspsychologie, en/of SP (Sociale Psychologie en toepassingen) staan. Ze 
hebben een omvang van 5 EC. 
 

12.5 De bachelorthese 
De bachelorthese is een practicum waarin u een volledig wetenschappelijk onderzoek 
uitvoert. De these wordt uitgevoerd in groepjes, maar het product is een individuele 
onderzoeksrapportage die voldoet aan de gebruikelijke standaard (APA-format). De 
these kan op twee momenten worden gestart, te weten aan het begin van elk 
semester. 
 
Een eenduidig overzicht van het programma van het derde jaar kan niet worden 
gegeven zoals dit voor het eerste en tweede jaar is gepresenteerd, want het ligt geheel 
aan de keuzes die u maakt hoe uw derde jaar er uit ziet. 
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13 De vakkenlijst van het derde jaar 
 
Vakkenlijst, gesorteerd naar differentiatieroute.  
Alle differentiatievakken kunnen als differentiatievak of als minorvak worden 
opgenomen. De vakken die hieronder zijn aangeduid als minorvak kunnen NIET in 
als differentiatievak worden opgenomen. Vakken met een * zijn Engelstalig vakken 
met een ** zijn Engels- en Nederlandstalig. Vakken met een † kunnen uitsluitend in 
de Verdiepende minor worden gevolgd. 
 
blok code naam ec 

13.1 Differentiatievakken 
 Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie 
II  PSB3N-IO01 Groepsdynamische vaardigheden** 5 
Ib  PSB3N-IO02 Conflicthantering 5 
IIa  PSB3N-IO03 Personeelspsychologie 5 
Ia  PSB3E-IO04 Current topics in organizational psychology** 5 
Ia  PSB3E-IO06 Sport and exercise psychology* 5 
IIa  PSB3E-IO07 Organisational change* 5 
IIb  PSB3E-IO08 Diversity in organizations* 5 
 Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie  
IIa  PSB3E-CP02 Cognition and attention* 5 
Ia  PSB3E-CP03 Thinking and decision making* 5 
IIa  PSB3E-CP04 Human factors* 5 
IIb  PSB3E-CP06 Cognitive neuroscience* 5 
Ib  PSB3E-CP07 Perception* 5 
 Klinische Neuropsychologie 
IIa  PSB3E-CN01 Clinical neuropsychology* 5 
IIa  PSB3E-CN02 Mind, brain and education* 5 
IIb  PSB3E-CN03 Developmental Neuropsychology* 5 
Ib  PSB3E-CN05 Gerontology* 5 
 Klinische Psychologie 
IIa  PSB3E-KP01 Psychopathology: symptoms, classification and  
  diagnosis* 5 
Ib PSB3N-KP02 Theorieën over psychopathologie  5 
IIb  PSB3E-KP06 Cognitive behavioural processes across   
   disorders: a trans-diagnostic approach*  5 
Ib  PSB3E-KP07 Introduction to cognitive behavioural therapies* 5 
 Ontwikkelingspsychologie 
IIa  PSB3N-OP01 Theorieën over ontwikkelingsgebieden 5 
Ia  PSB3N-OP02 Ontwikkeling en interventie 5 
IIb  PSB3N-OP03 Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 5 
IIa  PSB3E-CNO2 Mind, Brain and education* 5 
 Sociale Psychologie en haar Toepassingen 
Ia  PSB3E-SP01 Group dynamics* 5 
IIa  PSB3E-SP02 Intergroup relations* 5 
Ia  PSB3E-SP03 The social psychology of communication* 5 
IIa  PSB3E-SP04 Social cognition and affect* 5 
Ia  PSB3E-SP05 Interpersonal relations* 5 
Ib  PSB3E-SP06 Consumer and economic psychology* 5 
Ib  PSB3E-SP07 Social influence* 5 
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Iib PSB3N-SP08 Massapsychologie 5 

13.2 Minorvakken 
Ib PSB3N-KP04 Diagnostische vaardigheden bij  
  advisering en hulpverlening† 5 
Ib  PSB3N-OP04 Diagnostiek in de ontwikkelings-psychologische  
  praktijk† 5 
Ia  PSB3N-M01 Ontwikkeling tijdens adolescentie en  
  volwassenheid  5 
Ia  PSB3N-M02 Biopsychologie van de ontwikkelings-stoornissen 5 
IIa  PSB3N-M03 Seksuologie 5 
IIb  PSB3N-M04 Forensische Psychologie 5 
Ia  PSB3N-M05 Controversen in de psychologie  5 
Ib  PSB3E-M06 Human error*  5 
Ia  PSB3E-M07 Experimental methods* 5 
I  PSB3N-M08 Onderwijsvaardigheden 10 
Ia  PSB3E-M11 Programming for psychologists* 5 
IIa  PSB3N-M12 Overzicht van psychotherapie 5 
Ia  PSB3E-M13 Deception in clinical settings* 5 
Ib  PSB3E-M14 Learning: theory and practice* 5 
I en II PSB3N-LT /  Literatuurtentamen ** 5 

13.3 These 
I en II PSB3N-BT Bachelorthese** 10 
 

13.4 Vakkenlijst voor de Verdiepende Minor “Psychologie in de 
gezondheidszorg” 

Wie de verdiepende minor “Psychologie in de gezondheidszorg” kiest, kiest 6 vakken 
uit onderstaande lijst: 
B3E-KP01 Psychopathology: symptoms, classification and diagnosis 5 EC 
B3E-KP06 Cognitive behavioural processes across disorders:  

 a trans-diagnostic approach 5 EC 
B3E-KP07 Introduction to cognitive behavioural therapies  5 EC 
B3N-OP02 Ontwikkeling en interventie 5 EC 
B3E-CN01  Clinical neuropsychology 5 EC 
B3E-CN03  Developmental neuropsychology 5 EC 
B3E-CN05 Gerontology 5 EC 
B3N-M01  Ontwikkeling tijdens adolescentie en volwassenheid 5 EC 
B3N-M02 Biopsychologie van de ontwikkelingsstoornissen 5 EC 
B3N-M03 Seksuologie  5 EC  
B3N-M04 Forensische Psychologie 5 EC 
B3N-M12 Overzicht van psychotherapie 5 EC 
B3E-M13 Deception in clinical settings 5 EC 
Maximaal één van de volgende 2 cursussen kan gekozen worden: 
B3N-KP04 Diagnostische vaardigheden bij advisering en hulpverlening 5 EC 
B3N-OP04 Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk 5 EC 
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13.5 Jaaroverzicht. 
 
Ia Ib IIa IIb 

Current topics in 

organizational 

psychology PSB3E-IO04 

Theorieën over 

psychopathologie  

PSB3N-KP02 

Personeelspsychologie 

PSB3N-IO03 

Massapsychologie 

PSB3N-SP08 

Sport and exercise 

psychology PSB3E-IO06 

Introduction to cognitive 

behavioural therapies  

PSB3E-KP07 

Organisational change 

PSB3E-IO07 

Diversity in 

organizations  

PSB3E-IO08 

Thinking and decision 

making  

PSB3E-CP03 

Conflicthantering  

PSB3N-IO02 

Cognition and attention 

PSB3E-CP02 

Cognitive neuroscience 

PSB3E-CP06 

Ontwikkeling en 

interventie PSB3N-OP02 

 Human factors  

PSB3E-CP04 

Developmental 

Neuropsychology 

PSB3E-CN03 

Group dynamics  

PSB3E-SP01 

Perception  

PSB3E-CP07 

Clinical 

neuropsychology 

PSB3E-CN01 

Cognitive behavioural 

processes across 

disorders: a trans-

diagnostic approach 

PSB3E-KP06 

The social psychology of 

communication  

PSB3E-SP03 

Gerontology  

PSB3E-CN05 

Mind, brain and 

education   

PSB3E-CN02 

Ontwikkeling, 

opvoeding en onderwijs 

PSB3N-OP03 

Interpersonal relations 

PSB3E-SP05 

Social influence  

PSB3E-SP07 

Groepsdynamische vaardigheden PSB3N-IO01 

Ontwikkeling tijdens 

adolescentie en 

volwassenheid  

PSB3N-M01 

Consumer and economic 

psychology  

PSB3E-SP06 

Psychopathology: 

symptoms, classification 

and diagnosis  

PSB3E-KP01 

Forensische Psychologie 

PSB3N-M04 

Biopsychologie van de 

ontwikkelingsstoornissen 

PSB3N-M02 

*Diagnostische vaardigheden 

bij advisering en 

hulpverlening PSB3N-KP04 

Theorieën over 

ontwikkelingsgebieden 

PSB3N-OP01 

Literatuurtentamen / 

literature study  

PSB3N-LT / PSB3E-LT 

Controversen in de 

psychologie PSB3N-M05 

*Diagnostiek in de 

ontwikkelingspsychologische 

praktijk  PSB3N-OP04 

Intergroup relations 

PSB3E-SP02 

 

Experimental methods 

PSB3E-M07 

Human error  

PSB3E-M06 

Social cognition and 

affect  

PSB3E-SP04 

 

Onderwijsvaardigheden PSB3N-M08 Seksuologie  

PSB3N-M03 

 

Programming for 

psychologists  

PSB3E-M11 

Philosophy of psychology 

PSB3E-M09 (niet in 12-13!) 

Overzicht van 

psychotherapie  

PSB3N-M12 

 

Deception in clinical 

settings PSB3E-M13 

Learning: theory and practice 

PSB3E-M14 

Literatuurtentamen / 

literature study  

PSB3N-LT / PSB3E-LT 

 

Literatuurtentamen / 

literature study  

PSB3N-LT / PSB3E-LT 

Literatuurtentamen / 

literature study  

PSB3N-LT / PSB3E-LT 

  

Bachelorthese / Bachelor's thesis  

PSB3N-BT / PSB3E-BT 

Bachelorthese / Bachelor's thesis  

PSB3N-BT / PSB3E-BT 
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14 Beschrijving van de individuele vakken 
 
In onderstaand overzicht van de vakken zijn deze gesorteerd op studiejaar en op  
vakcode. 
 

14.1 Vakken van het eerste jaar 
 
Overzicht van de psychologie PSBA1-01 
Docenten: dr. P.H. de Vries, M.M. Lorist, dr. F.J.J.M. Steyvers  
Coordinator: 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 
boek. De stof betreft: grondslagen 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 computerpracticum waar 
opdrachten worden gemaakt die een verdere verdieping geven aan 
onderwerpen uit het boek. 

EC: 5  
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 6 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Het vak wordt gegeven als hoorcolleges met computerpracticum. 

Practicumstof kan ook tentamenstof zijn. Het (her)tentamen geldt 
pas / mag aan worden deelgenomen als men aan het practicum 
met een voldoende heeft deelgenomen. 

Literatuur:  
· Gazzaniga, M., Heatherton, T., & Halpern, D. (2011), Psychological science (4e 

druk). Norton(ISBN: 9780393914160) , € 53,00 
  

Geschiedenis van de psychologie PSBA1-02 
Docenten: dr. M. Derksen, prof. dr. D. Draaisma  
Coordinator: 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 
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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 de psychologie als 
zelfstandige academische discipline, en de opkomst en 
psychologisering van maatschappelijke interventie-praktijken. 

EC: 3 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Let op: dit jaar gebruiken we een nieuwe editie van Pioneers. 
Literatuur:  
· Fancher, R. & Rutherford A., Pioneers of Psychology. (4e editie). New York: 

Norton(ISBN: 978-0-393-93530-1), € 50,00 
  

Psychologische intuïties PSBA1-03 
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. D. Draaisma  
Coordinator: prof. dr. D. Draaisma 
Doel: Inzicht geven in hoe intuïties 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 intuïties en verwachtingen. 
Na een algemene uiteenzetting over de rol en betekenis van 
intuïties in de psychologie, zal de confrontatie tussen wetenschap 
en intuïtie worden geïllustreerd 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 
mogelijkheden 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 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· syllabus Psychologische intuïties, € 15,00 
  

Sociale en cross-culturele psychologie PSBA1-04 
Docent: prof. dr. T.T. Postmes  
Coordinator: prof. dr. T.T. Postmes 
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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. 

Inhoud: De combinatie van cultuur en cognitie maken de mens tot een 
bijzonder sociaal dier. De colleges beschrijven de psychologische 
processen die in de wisselwerking tussen individu en sociale 
omgeving een belangrijke rol spelen. Ieder individu wordt (vaak 
onbewust) beïnvloed door cultuur en door andere mensen. 
Omgekeerd bepalen de mogelijkheden die mensen hebben om 
deze sociale omgeving waar te nemen en erover na te denken, hoe 
het individu erop reageert. 
Dit alles wordt in de colleges behandeld aan de hand van 
verschillende thema’s. Het gaat onder meer over groepsprocessen, 
intieme relaties, of conflict tussen groepen. Het gaat ook over 
sociale waarneming, sociale cognities, emoties en het zelfconcept. 
In de colleges wordt uitgebreid stilgestaan bij de relatie tussen 
sociaal psychologische processen en maatschappelijke 
toepassingen in het alledaags leven. 
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 het toenemende belang ervan 
krijgen culturele determinanten van gedrag extra aandacht. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe , Klaus Jonas, An introduction to social 

psychology (5th edition), BPS Blackwell(ISBN: 978-1-4443-3544-6), € 46,80 
· Syllabus cross-culturele psychologie 
  

Statistiek I A PSBA1-05 
Docent: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop  
Coordinator: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop 
Doel: Het verschaffen 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. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 

Aanwezigheid bij deze practica is verplicht. 
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Uren per week: 6 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De hoorcolleges worden gegeven in twee parallel groepen. 

Wekelijks worden 2 hoorcolleges en een practicum gegeven. 
Inschrijving hiervoor vindt in de eerste helft van semester 1 plaats. 
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 (tot 20 
studenten). 

Literatuur:  
· Boek: voor de te gebruiken literatuur, zie Nestor. 
  

Ontwikkelingspsychologie PSBA1-07 
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. P.L.C. van Geert  
Coordinator: 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 
ontwikkelingspsychologie 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, waar mogelijk geillustreerd aan de hand van 
beeldmateriaal. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Papalia, D.E.& Feldman, R.D., Experience Human Development (12th edition), 

2012(ISBN: 978-0-07-131619-4) , € 60,00 
  

Statistiek I B PSBA1-08 
Docent: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop  
Coordinator: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop 
Doel: Het geven van kennis van en inzicht in de principes en 

toepassingen van de inferentiële statistiek, met in het bijzonder 
het veelgebruikte gemiddelde en de 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. 
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EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 6 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 

Aanwezigheid bij deze practica is verplicht. 
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 (tot 20 
studenten). 

Literatuur:  
· Boek: voor de te gebruiken literatuur, zie Nestor. 
  

Gespreks- en groepsvaardigheden PSBA1-09 
Docenten: drs. M.J. de Boer, A.R. Streppel MSc. 
Coordinator: drs. M.J. de Boer 
Doel: Het aanleren van professionele gespreks- en groepsvaardigheden. 

Het verkrijgen van inzicht in interpersoonlijke en 
groepsprocessen. Het leren opzetten van een trainingsmodule en 
het leren geven van een wetenschappelijke presentatie. 

Inhoud: In de eerste 7 dagdelen wordt geoefend met professionele 
gespreksvaardigheden, zoals open vragen, parafraseren, 
gevoelsreflecties en samenvatten. Daarnaast leert men observeren 
en feedback geven.  
In het deel over groepsvaardigheden(overige 5 dagdelen) ligt het 
accent op groepsaspecten. Hierbij valt te denken aan onderwerpen 
als besluitvorming en leidinggeven. 
Tenslotte moet iedere student eenmaal een wetenschappelijke 
presentatie geven. 

EC: 5 
Semester: semester II 
Onderwijsvorm: practicum 

12 bijeenkomsten van een dagdeel 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze),verslag 

Het schriftelijk tentamen en het reflectieverslag dienen voldoende 
te zijn om het vak te halen 

Opmerkingen: In de tweede week van semester 2a wordt een schriftelijke 
tentamen (meerkeuze) afgenomen. De practicumbijeenkomsten 
starten in week 3 van semester II. 
Actuele mededelingen over de cursus vindt u op Nestor. Voor 
vragen over deze cursus graag emailen naar vo-
psychologie@rug.nl 

Literatuur:  
· Johnson, D.W. & Johnson, F.P. (10e editie) (2011)., Groepsdynamica, theorie en 

vaardigheden. (ISBN: 9789043019217), € 50,00 
· Lang, G. & Van der Molen, H.T.(2003,2004 of 2008). , Psychologische 

gespreksvoering. Een basis voor hulpverlening. (ISBN: 9789024418114), € 32,50 
· Syllabus gespreks- en groepsvaardigheden 2012/2013 , € 10,00 
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Biopsychologie PSBA1-11 
Docenten: M.M. Lorist, dr. A.A. Wijers  
Coordinator: dr. A.A. Wijers 
Doel: Inzicht verschaffen in de principes van de neurowetenschappen en 

de manieren waarop neurowetenschappelijke kennis gebruikt 
wordt om psychologische processen en menselijk gedrag te 
begrijpen. 

Inhoud: Menselijk gedrag wordt bepaald door fysische processen, en in het 
bijzonder door processen in het centrale zenuwstelsel. Gezien het 
feit dat veel psychologen later in interdisciplinair verband zullen 
werken, is kennis van de belangrijkste concepten en methoden van 
de neurowetenschappen essentieel. 
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. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Kalat, J.W.(2009)., Biological Psychology (11e editie)(ISBN: 139781111839529), 

€ 52,00 
  

Persoonlijkheid en individuele verschillen PSBA1-12 
Docent: dr. D.P.H. Barelds  
Coordinator: 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: In de colleges zal de nadruk liggen op onderwerpen die in het 
boek onderbelicht worden, die nadere uitleg behoeven en/of 
recente ontwikkelingen weerspiegelen. Er zal, onder andere, 
aandacht worden besteed aan intelligentie, de Big Five factoren 
van de persoonlijkheid, persoonlijkheidsstoornissen en sociale 
relaties. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
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· Larsen, R.J., & Buss, D.M. (2009, 4th edition), Personality Psychology: Domains 
of knowledge about human nature, Boston: McGraw-Hill(ISBN: 
9780070164994) , € 56,00 

  

Wetenschappelijk denken PSBA1-21 
Docenten: dr. N.A. Borger, diverse docenten, dr. Y. Groen  
Coordinator: dr. N.A. Borger 
Doel: Het algemene doel is het ontwikkelen van een wetenschappelijke 

denkhouding. De concrete doelen die hier aan bij zullen dragen 
zijn het verwerven van kennis over werkvelden van psychologie en 
het ervaring opdoen met interview-technieken, wetenschappelijk 
schrijven en onderzoek. 

Inhoud: In blok 1a wordt een kort bibliotheekpracticum gegeven (PSBIB), 
naast intekening voor de cursus is aanvullende intekening voor dit 
practicum via Nestor verplicht. 
In blok 1b zullen een aantal in de praktijk werkende psychologen 
tijdens een aantal hoorcolleges verspreid over dit blok een beeld 
geven van hun werkzaamheden en werkveld, hierbij moet een 
essay geschreven worden met per psycholoog een stukje over 
zijn/haar werkveld. hiervoor is (alleen) intekening voor de cursus 
verplicht. 
In blok 2a bereiden studenten tijdens een reeks 
practicumbijeenkomsten in groepsverband een interview voor met 
een psycholoog uit één van de algemene werkvelden Geestelijke 
Gezondheidszorg (GGZ), Kinder- en Jeugdzorg (K&J), Arbeid en 
Organisatie (AOP), Onderzoek of Onderwijs. Studenten schrijven 
een verslag (met onder meer informatie over werkvelden en de 
praktijk van de psycholoog, een korte literatuurstudie en weergave 
van het interview) en geven een presentatie. Hiervoor moet men 
naast ingeschreven te staan bij het vak ten tweede ook 
ingeschreven staan in een practicumgroep (practicumgroepen 
worden indien mogelijk per jaargroep gevormd of anders via 
intekening binnen Nestor). 
Gedurende het gehele studiejaar neemt iedere student verder 
individueel deel aan diverse lopende wetenschappelijke 
onderzoeken aan het Heymans Instituut (in totaal circa 30 uur). 
Voor deelname aan de onderzoeken moet men ten eerste 
ingeschreven staan voor het vak en ten tweede moet men zich 
online inschrijven via SONA, de toegangscode hiervoor wordt bij 
aanvang van het studiejaar verstrekt. In het inleidend eerste 
hoorcollege worden instructies gegeven. Bij bezwaren voor 
deelname kan met de docent worden overlegd over een 
vervangende opdracht. 
Honderd procent aanwezigheid is verplicht voor alle onderdelen 
van het gehele vak (colleges, in elk geval indirect gecontroleerd via 
de essay’s; bibliotheek- en werkvelden-practicum; de Sona 
onderzoeken, hiervoor moet men 35 Sona-punten gehaald 
hebben), en de bibliotheekopdracht, essay’s en het complete 
interviewverslag van het practicum moeten voldoende zijn. 
Er is een overgangsregeling voor studenten die het voorafgaande 
jaar al een onderdeel van dit vak gehaald hebben toen dit vak nog 
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niet in de huidige vorm bestond (voor de cursus van vorig jaar 
Ba1-06 geldt nu het bibliotheek-practicum plus de Sona 
onderzoeken als vervanging, voor de cursus Ba1-13 van vorig jaar 
geldt nu de hoorcolleges van de psychologen plus het 
interview/werkvelden-practicum in blok 2b als vervanging). 
Betreffende studenten kunnen zich na verplichte melding hiervan 
bij de coördinator intekenen voor de cursus, en hoeven zich dan 
vervolgens alleen in te tekenen voor de onderdelen die nog 
gehaald moeten worden. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: praktische oefening, hoorcollege, practicum 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: deelname, opdrachten, practicum, presentatie, verslag 
Opmerkingen: De Syllabus: Schriftelijk rapporteren in de Bacheloropleiding 

Psychologie wordt gebruikt als achtergrond informatie voor de 
richtlijnen voor taal en lay-out voor de essays, huisopdrachten en 
het verslag. Deze syllabus wordt ook gebruikt bij het practicum 
PSBA1-23 Psychologie: Leren en presenteren, en is bedoeld voor 
de gehele bacheloropleiding. 

Literatuur:  
· Syllabus: Schriftelijk rapporteren in de Bacheloropleiding Psychologie, € 3,00 
· Syllabus: Werkboek Wetenschappelijk denken., € 3,00 
  

Introductie in onderzoeksmethoden PSBA1-22 
Docent: dr. J. Visser  
Coordinator: dr. J. Visser 
Doel: Vertrouwd raken maken met de onderzoeksmethoden die binnen 

de psychologie worden gebruikt. 
Inhoud: Dit vak wordt gegeven in blok 1B en bestaat uit een collegereeks 

met afsluitend tentamen en vijf bijbehorende opdrachten. In het 
collegedeel komen de volgende zaken aan bod:  
- Wetenschappelijk denken versus pseudowetenschap en common 
sense 
- Wetenschappelijk onderzoek: stadia in het onderzoeksproces 
- Gebruik van literatuur 
- Ethiek in wetenschappelijk onderzoek 
- Steekproeven, populaties en generalisatie van onderzoeks-
resultaten 
- Validiteit en betrouwbaarheid 
- Meetniveaus 
- Psychologische tests en andere meetmethodes 
- Onderzoeksdesigns 
In de opdrachten wordt de kennis die in het theoretische deel is 
opgedaan toegepast en getoetst. De opdrachten sluiten aan bij de 
inhoud van de zustervakken Schrijven en Presenteren en 
Wetenschappelijk denken over Psychologie. Het vak Introductie in 
Onderzoeksmethoden vormt een belangrijke basis voor 
methodologievakken in het tweede jaar en de bachelorthese in het 
derde jaar. 

EC: 5 
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Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Salkind, N.J. (2008), Exploring Research (7th ed.) (Customversie: Hoofdstukken 

1-6 & 9-12, Compiled by Jan Visser)(ISBN: 9781780160931), € 46,95 
  

Academische Vaardigheden - Schrijven en presenteren PSBA1-23 
Docenten: drs. M. de Groot,  diverse docenten  
Coordinator: drs. M. de Groot 
Doel: · Een kennismaking met het verkennen en gebruiken van 

wetenschappelijke bronnen.  
· Een basis-instructie in het schrijven van een verslag, 

voortbouwend op het schrijven van het verslag voor 
wetenschappelijk denken (PSBA1-22) in de vorm van een 
overzichtsartikel over een psychologisch onderwerp.  

· Een instructie in het geven van een duidelijke presentatie en 
het geven van gerichte feedback op presentaties van 
medestudenten.  

· Een kennismaking met methoden om effectief te studeren. 
Inhoud: Binnen deze cursus wordt aandacht besteed aan de basis van het 

mondeling en schriftelijk presenteren zoals dat binnen de  
(sociaal-)academische wereld gebeurt en het verkennen en 
gebruiken van wetenschappelijke teksten/bronnen.  
Daarnaast wordt er binnen de bijeenkomsten gewerkt aan 
begeleiding bij het studeren in een academische omgeving (denk 
aan hulp bij studieplanningen, oefenen met het maken van 
samenvattingen, mindmaps en andere studie-hulptechnieken). 
De inhoud van dit vak zal waar mogelijk worden gekoppeld aan de 
inhoud van andere vakken in het eerste jaar, in het bijzonder de 
‘zustervakken’ wetenschappelijk denken over psychologie (PSBA1-
21) en introductie in onderzoeksmethoden (PSBA1-22), maar ook 
met theorievakken. De basis die in dit vak wordt gelegd wordt in 
de studie verder opgebouwd binnen veel andere vakken, zoals 
onderzoeksmethoden en beroepsperspectieven in het tweede 
studiejaar. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: practicum 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum 
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14.2 Vakken van het tweede jaar 
  

Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie PSBA2-03 
Docent: prof. dr. N. van Yperen  
Coordinator: prof. dr. N. 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 (AOP) 
bestudeert hoe persoonlijke, sociale en omgevingsvariabelen 
gerelateerd zijn aan affect, cognities en gedrag van mensen in hun 
werksituatie. De drie hoofdstromen (A, O en P) zullen worden 
toegelicht, geïllustreerd en kritisch geëvalueerd. Specifieke 
onderwerpen die aan de orde komen zijn: de taakverrichting, de 
gezondheid en het welzijn van de individuele werknemer (A), 
werkmotivatie, leiderschap en macht, en groepsprocessen zoals 
samenwerken, conflicten, en besluitvorming (O), en de 
voorwaarden en de effecten van het personeelsbeleid van de 
organisatie (P). 

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

Industrial and Organizational Psychology (2010, third edition) Boston: 
McGraw-Hill,(ISBN: 978-1-4051-9025-1), € 48,00 

  

Sociale omgeving en gedrag PSBA2-04 
Docenten: Gastdocent(en), prof. dr. E.M. Steg  
Coordinator: prof. dr. E.M. Steg 
Doel: Een overzicht geven van de manier waarop sociaal-psychologische 

theorieën kunnen worden toegepast om inzicht te krijgen 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, interventies 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: etnische 
minderheden (zoals integratie en emancipatie), milieu (zoals 
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stimuleren van energiebesparing), gezondheidszorg (zoals roken 
en veilig vrijen), verkeer en vervoer (zoals agressie in het verkeer, 
verkeersveiligheid), economisch gedrag (zoals gokgedrag), 
consumentengedrag (zoals de invloed van media en reclame), 
regelgeving (zoals effecten van verboden), sociale veranderingen 
in ontwikkelingslanden (zoals effecten van ICT), 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 survey-onderzoek, 
correlationeel onderzoek, quasi-experimenteel onderzoek, 
experimenteel onderzoek en evaluatie-onderzoek. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Steg, L., Buunk, A.P. & Rothengatter, J.A. (2008). , Applied social psychology: 

Understanding and managing social problems. Cambridge: Cambridge 
University Press.(ISBN: 9780521690058), € 35,00 

· Syllabus, available on Nestor 
  

Wetenschapstheorie PSBA2-05 
Docent: prof. dr. G.C.G. Dehue  
Coordinator: prof. dr. G.C.G. Dehue 
Doel: Een inleiding bieden in de discussies over de vraag wanneer 

kennis ‘wetenschappelijk’ mag heten, met name in de psychologie. 
Inhoud: Staat ‘wetenschap’ voor rechtstreeks waarneembare feiten en 

logisch waterdichte redeneringen daarover? Sinds het begin van 
de 20ste eeuw betogen wetenschapsfilosofen dat dat niet echt zo 
kan zijn. Want menselijk denken gaat aan de waarneming vooraf. 
Het debat over wat wetenschap mag heten, wordt nog volop 
gevoerd. Dat is geen teken van wetenschappelijke zwakte maar 
juist een teken van wetenschappelijkheid. Ook 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 psychologische onderzoeksmethoden worden aangepast 
in een multiculturele maatschappij en geglobaliseerde wereld? 
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 de hand van concrete voorbeelden uit de psychologie en het 
dagelijks leven. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
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Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Het laatste college zal geen hoorcollege zijn, maar een discussie 

met en tussen de studenten over de stof van de cursus. 
Literatuur:  
· Dehue, Trudy, reMOBd., Syllabus Wetenschapstheorie, € 30,00 
· Dehue, Trudy, Toelichtende teksten op Nestor 
  

Testtheorie en testgebruik PSBA2-06 
Docent: prof. dr. R.R. Meijer  
Coordinator: prof. dr. R.R. Meijer 
Ingangseisen: Statistiek 1a en/of 1b (PSBA1-05 en/of PSBA1-08) 
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 itemresponsetheorie. 

Inhoud: Aan bod komen de historische ontwikkeling en toepassingen van 
de psychologische 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 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· P.J.D. Drenth en K. Sijtsma (2006). , Testtheorie: inleiding in de theorie van de 

psychologische test en zijn toepassingen. 4e druk.Houten: Bohn, Stafleu van 
Loghum (ISBN: 9031347477), € 57,25 

  

Statistiek II PSBA2-07 
Docent: dr. C.J. Albers  
Coordinator: dr. C.J. Albers 
Ingangseisen: Statistiek 1A en Statistiek 1B (PSBA1-05 en PSBA1-08) 
Doel: Inzicht geven in een aantal statistische analysetechnieken, het 

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

Inhoud: De cursus bouwt voort op de kennis uit Statistiek 1A en 1B. Aan de 
orde komen: variantieanalyse, enkelvoudige en multipele 
regressieanalyse, logistische regressie en non-parametrische 
methoden. 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 te 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 
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conclusies. 
EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 

Er geldt een practicumverplichting 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De zesde editie van Moore et al. is waarschijnlijk al aangeschaft; 

zorg wel voor een boek met CD-rom. De 7e editie is ook bruikbaar. 
Literatuur:  
· Moore, D.S., McCabe, G.P. & Craig, B.A.(2007)., Introduction to the Practice of 

Statistics, 6th edition. New York: Freeman.(ISBN: 1429216212), € 65,00 
· Huisman, J.M.E. & Siero, F., Syllabus SPSS (doorgaans al aangeschaft voor 

Statistiek 1a/b), € 5,00 
· Albers, C.J., Huisman, J.M.E., Syllabus Statistiek 2, € 10,00 
  

Onderzoeksmethoden: theorie en ethiek PSBA2-08 
Docenten: prof. dr. K.A. Brookhuis, dr. D. de Waard, dr. M. Derksen  
Coordinator: dr. D. de Waard 
Doel: Verder inzicht geven in 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 
onderzoeksdesigns. 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, Onderzoeksmethoden: practicum. Het 
wordt ten zeerste aanbevolen beide onderdelen tegelijkertijd te 
volgen. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Wilson & MacLean, Research Methods and Data Analysis for Psychology 

(Custom edition)(ISBN: 9781121180192), € 30,00 
· syllabus, € 20,00 
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Onderzoeksmethoden: practicum PSBA2-09 
Docent:  diverse docenten  
Coordinator: dr. J. Visser 
Ingangseisen: Statistiek 1a en Statistiek 1b (PSBA1-05 en PSBA1-08) 
Doel: Het onder begeleiding doorlopen van de empirische cyclus van 

onderzoek. 
Inhoud: Studenten voeren onder begeleiding van een docent een 

onderzoek uit, waarbij de volgende vaardigheden aan bod komen: 
- het kritisch zoeken, lezen, en beoordelen van literatuur 
- het formuleren van een geschikte vraagstellingen en hypothese 
- het ontwerpen van een (quasi-)experimenteel onderzoek 
- het aanvragen van toestemming bij de Ethische Commissie 
Psychologie 
- het verzamelen van gegevens 
- het analyseren van gegevens (beschrijvende statistiek, anova en 
itemanalyse) en 
- het individueel presenteren, zowel schriftelijk als mondeling, van 
de resultaten. 

EC: 5 
Semester: semester II 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum 
  
Literatuur:  
· Syllabus op Nestor 
  
  

Gespreks- en diagnostische vaardigheden PSBA2-11 
Docenten: drs. M.J. de Boer, dr. S.W. van der Velde  
Coordinator: drs. M.J. de Boer 
Doel: Het leren onderscheiden en toepassen van het 

Samenwerkingsmodel (SWM) en Hypothesetoetsend model 
(HTM) in professionele advies- en hulpverleningsgesprekken. 

Inhoud: In practicumgroepen van 12 studenten oefent men met 
professionele gespreksvaardigheden, gesprekshouding en 
gespreksrollen volgens het SWM en HTM. Bij het HTM leert men 
testresultaten gebruiken en toepassen. Door middel van 
voorbereidende oefeningen op de computer, besprekingen in de 
groep en het oefenen van gesprekken in viertallen leert men op 
methodische wijze advies- of hulpverleningsgesprekken te voeren 
vanaf de probleem-verhelderende fase tot en met de 
verslagleggingfase. De gevoerde gesprekken worden opgenomen 
op video en beschreven en geanalyseerd in reflectieverslagen 
volgens de richtlijnen uit de syllabus. 

EC: 5 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
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Toetsvorm: practicum, verslag, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Twee reflectieverslagen (SWM en HTM) en het schriftelijk 
tentamen dienen voldoende te zijn om het vak te halen 

Opmerkingen: Halverwege de cursus vindt een schriftelijke toets (meerkeuze) 
plaats.  
Voor video-opnames van de gesprekken is een USB-stick nodig. 
Voor vragen over deze cursus graag e-mailen naar  
vo-psychologie@rug.nl 

Literatuur:  
· Lang, G. & van der Molen, H. T.(2003,2004 of 2008). , Psychologische 

gespreksvoering, een basis voor hulpverlening (wordt ook gebruikt in BA1-09) 
Soest: Nelissen.(ISBN: 9042209616), € 27,00 

· Syllabus Gespreks- en Diagnostische vaardigheden (BA2-11) 2012/2013, € 16,00 
  

Statistiek III PSBA2-12 
Docenten:  e.a., dr. drs. A.W. Stegeman  
Coordinator: dr. E.M.L.A. van Krimpen-Stoop 
Ingangseisen: Statistiek II (PSBA2-07, minstens een 5) 
Doel: Inzicht en vaardigheid geven met betrekking tot het practische 

gebruik van veel gebruikte regressie- en variantieanalyse-
technieken 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: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: literatuur wordt later bekend gemaakt 
Literatuur:  
· Handleiding SPSS, doorgaans al aangeschaft t.b.v. Statistiek II (PSBA2-07), 

€ 7,00 
· Syllabus Statistiek III, € 15,00 
  

Beroepsperspectieven PSBA2-13 
Docent: dr. S.E. Dalley  
Coordinator: dr. S.E. Dalley 
Doel: Dit vak introduceert het loopbaanontwikkelingsbeslissingsmodel, 
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geeft een overzicht van de beroepen in psychologie en identificeert 
de daarbij benodigde vaardigheden. 

Inhoud: Deze cursus heeft als doel om studenten meer bewust te maken 
van de voorbereiding op een toekomstige baan en het plannen van 
hun eigen ontwikkeling. Om dit te bereiken wordt tijdens deze 
cursus het loopbaanontwikkelingsbeslissingsmodel 
geïntroduceerd. Tevens zullen een aantal gastsprekers vanuit 
verschillende werkvelden binnen de psychologie een lezing 
houden over hun specifieke werkveld. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, werkstuk 
Opmerkingen: Communicatie met de coördinator bij voorkeur in het Engels 
Literatuur:  
· Syllabus (nestor) 
  

Cognitieve psychologie en neuropsychologie PSBA2-21 
Docenten: prof. dr. R. de Jong ,  diverse docenten ,dr. J.H.C. Heutink  
Coordinator: dr. J.H.C. Heutink 
Doel: Het leren van kennis van en geven van 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. 

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 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Wordt later bekend gemaakt 
  

klinische psychologie PSBA2-22 
Docenten: Gastdocent(en), dr. J.P. Wessel  
Coordinator: dr. J.P. Wessel 
Doel: Een oriëntatie bieden op de klinische psychologie, waarbij men 

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

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Graham Davey, Psychopathology - Research, Assessment and Treatment in 
Clinical Psychology – Custom for Groningen University; Uitgever: Wiley- 
Blackwell.  ISBN: 9781118504932  
· Capita Selecta in Clinical Psychology (2012), Compiled by I. Wessel & M. aan 
het Rot, for the courses PSBA2-22 and PSBE2-22. Uitgever: Pearson Education 
Limited. ISBN: 978-1-78134-967-0 
· Artikelen via Nestor  
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14.3 Vakken van het derde jaar 
 
Clinical Neuropsychology PSB3E-CN01 
Coordinator: prof. dr. O.M. Tucha 
Doel: Een overzicht geven van de psychologische gevolgen van 

hersenletsel. 
Inhoud: De neuropsychologische gevolgen van hersenbeschadiging en -

pathologie worden besproken. Daarbij ligt het accent op veel 
voorkomende neuropsychologische stoornissen en de gevolgen 
voor de patient en zijn/haar familie.  
Verder worden de belangrijkste methoden voor diagnostiek en 
behandeling van neuropsychologische stoornissen besproken. Ook 
wordt het neuropsychologisch profiel van een aantal 
neurologische stoornissen, zoals traumatisch hersenletsel, 
beroerte, hersentumor en epilepsie, behandeld. 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 II a 
Onderwijsvorm: Hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  

· Ogden, J.A. (2005)., Fractured minds: A case-study approach to clinical 
neuropsychology (2nd ed.). New York: Oxford Universiy Press.  

· In addition: A reader will be available at the beginning of the course. 
  

Mind, Brain & Education PSB3E-CN02 
Docenten: dr. H.W. Steenbeek, prof. dr. O.M. Tucha, prof. dr. P.L.C. van 

Geert  
Coordinator: prof. dr. O.M. Tucha 
Doel: Inzicht geven in (1) enerzijds het brein en de ontwikkeling van het 

brein, en anderzijds opvoedings- en onderwijsleerprocessen, met 
name in de schoolcontext; (2) school-gerelateerde problemen van 
kinderen met medisch-psychiatrische problematiek gerelateerd 
aan het brein, en benadering van deze problemen in de vorm van 
assessment, het schoolcurriculum en interventie. 

Inhoud: School neuropsychologie is een nieuwe discipline welke de relaties 
bestudeert tussen de werking van het zich ontwikkelende brein 
enerzijds en de onderwijs-leerprocessen op school. Ten eerste 
biedt deze cursus een algemeen, systeem-georiënteerd en 
holistisch raamwerk voor theorie, onderzoek en praktijk met 
betrekking tot de relaties tussen brein en leren (mind-brain-
education driehoek). De cursus behandelt kwesties zoals de 
wederzijdse relaties tussen breinontwikkeling en 
opvoeding/onderwijs-leerprocessen, breinplasticiteit en de 
relaties met assessment, het curriculum, onderwijspraktijk en 
interventie. 
Ten tweede onderkent de school neuropsychologie dat er een 
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toenemend aantal kinderen is met medisch-psychiatrische 
problematiek gerelateerd aan het brein welke een negatieve 
invloed heeft op schoolprestaties. Bovendien is er een toenemend 
gebruik van psycho-actieve medicijnen, maar ook van druggebruik 
dat een negatief effect heeft op schoolprestatie.  
In deze cursus worden toepassingen besproken van de school 
neuropsychologische aanpak bij kinderen uit bijzondere 
populaties (bv ADHD) en kinderen met specifieke 
leerproblematiek zoals dyslexie of met verwerkingsproblematiek, 
bv naar aanleiding van hersentumoren, dit alles gebaseerd op een 
holistische visie op het effect van stoornissen op schoolresultaten. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: Hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Reader 

  

Developmental Neuropsychology PSB3E-CN03 
Docent: prof. dr. J.J. van der Meere  
Coordinator: prof. dr. J.J. van der Meere 
Doel: Kennis geven van en inzicht geven in de ontwikkelingsstoornissen 

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, neuropsychiatrische aandoening en 
bepaalde genetische afwijkingen. 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 b 
Onderwijsvorm: Hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  

· Anderson, V., Northam, E., Hendry, J. & Wrennall, J (2001), Developmental 
Neuropsychology: A Clinical Approach. Chapters 1-9. Hove: Psychology Press. 
(ISBN: 0863777058), € 42,80 

· Syllabus, € 10,00 
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Gerontology PSB3E-CN05 
Docenten: prof. dr. W.H. Brouwer,  Gastdocent(en)  
Coordinator: 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. 
Veroudering, ziekte, het zelf, stemmingen en onafhankelijk 
functioneren in onderlinge wisselwerking wordt besproken vanuit 
diverse theoretische en sociale perspectieven. 

Inhoud: De volgende onderwerpen komen aan bod: 
Biologische en psychologische theorieën over veroudering;  
Genetische aspecten van veroudering en gezondheid; 
Onderzoeksopzetten in de gerontologie; 
Lichamelijke veranderingen en veranderingen in sensorisch, 
cognitief en motorisch functioneren gedurende de volwassen 
levensfase; 
Emoties, stemming, persoonlijkheid en cognitieve stijl gedurende 
de volwassenheid; 
Effecten van volwassen ontwikkeling en veroudering in sociale 
relaties, werk, technologie, en verkeersdeelname, in interactie met 
de omgeving en met eisen van de samenleving; 
Veroudering en gezondheidszorg: objectieve en subjectieve 
gezondheid bij veroudering; 
Stoornissen die aan veroudering zijn gerelateerd, in het bijzonder 
die van het centrale zenuwstelsel; Dementiële syndromen, 
oorzaken, verloop en behandeling; 
Invloed van veroudering en leeftijdgerelateerde stoornissen op 
subjectief welbevinden en de oorsprong en verloop van 
stemmingsstoornissen, speciaal depressie; Psychologische en 
andere niet-farmaceutische interventies (zoals dieet, oefeningen) 
in relatie tot veroudering en leeftijd-gerelateerde stoornissen. 

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

· Erber, Joan T. (2nd. ed.) (2009), Aging and Older Adulthood(ISBN:9781405170055), 
€ 37,90 
  

Cognition and Attention PSB3E-CP02 
Docent: prof. dr. A. Johnson  
Coordinator: dr. D.H. van Rijn 
Doel: Het introduceren van verschillende onderwerpen uit de Cognitive 

Science, waarbij vooral de nadruk wordt gelegd op hoe ons brein 
informatie verwerkt en hoe deze verwerking wordt beïnvloed door 
aandacht. 

Inhoud: Basisvak dat een overzicht biedt van de belangrijkste thema’s van 
experimenteel onderzoek naar menselijke informatieverwerking 
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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 II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Johnson, A. & Proctor, R.W. (2004), Attention: Theory and Practice. Thousand 

Oaks CA: Sage. (ISBN: 0761927611), € 65,00 
· Reader available via Nestor. 
  

Thinking and decision making PSB3E-CP03 
Docent: dr. M.R. Nieuwenstein  
Coordinator: dr. M.R. Nieuwenstein 
Doel: Introductie geven in de methoden, theorieën en bevindingen van 

onderzoek naar hoe mensen denken en beslissingen nemen. 
Inhoud: Het nemen van beslissingen is een centraal aspect van 

(menselijke) informatie verwerking. Een beslissing is een keuze 
tussen verschillende mogelijkheden, die gemaakt wordt op basis 
van een inschatting van de mate waarin deze mogelijkheden 
overeenkomen met onze doelstellingen. In deze cursus wordt 
ingegaan op de wijze waarop mensen denken en redeneren 
wanneer zij hun mening vormen en wanneer zij hun doelstellingen 
bepalen die ten grondslag liggen aan een beslissing. Onderwerpen 
die in de cursus aan bod komen zijn het onderscheid tussen 
rationeel en irrationeel denken, logica, de rol van emoties, 
stereotypen en vooroordelen, morele dilemma’s, de inschatting 
van risico’s en kansen, het verschil tussen intuïtie en redeneren, 
de heuristieken die mensen gebruiken in het denken, en de 
neurale processen die ten grondslag liggen aan het menselijk 
denken. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· David Hardman (2009)., Judgment and Decision Making: Psychological 

Perspectives. Chichester: BPS Blackwell.(ISBN: 978-1-4051-2398-3), € 30,00 
  

Human factors PSB3E-CP04 
Docenten: dr. D. Burkolter, prof. dr. A. Johnson  
Coordinator: dr. D. Burkolter 
Doel: Het geven van een overzicht van het vakgebied van de cognitieve 

ergonomie, van de principes van mens-machine interactie en hoe 
deze bestudeerd woorden. 
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Inhoud: De cognitieve ergonomie is gericht op de toepassing van kennis 
over menselijke vaardigheden en beperkingen op het ontwerp van 
gebruikersvriendelijke systemen en producten. Systemen en 
producten worden ontworpen om efficiency te verhogen en de 
kans op fouten of ongelukken te verminderen. De nadruk in deze 
cursus ligt op het toepassen van kennis over de informatie-
verwerking - waaronder de perceptie, de aandacht en het 
geheugen - op de ontwikkeling en evaluatie van werk- en 
trainingsomgevingen, mens-machine interfaces en consumenten-
producten. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: essay 
Literatuur:  

· Proctor, R.W., & van Zandt, T. (2008). Human factors in simple and complex 
systems (2nd ed.) Boca Raton, FL, USA: CRC Press. (ISBN-13: 978–0–8058–
4119–0), ca. € 90,-- 

· Reader available via Nestor. 
  

Cognitive neuroscience PSB3E-CP06 
Docent: dr. A.A. Wijers  
Coordinator: 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 
neuropsychologische stoornissen en ontwikkeling/ veroudering. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 

tentamen deels meerkeuze, deels essay 
Literatuur:  
· Purves, D. et al. (2008), Principles of Cognitive Neuroscience. Sunderland, MA: 

Sinauer Associates, Inc. (ISBN: 978-0-87893-69406) , € 53,95 
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Perception PSB3E-CP07 
Docenten: dr. E.G. Akyurek, dr. A. Sarampalis  
Coordinator: dr. E.G. Akyurek 
Doel: Het verschaffen van inzicht in hoe mensen in staat zijn hun 

omgeving waar te nemen aan de hand van psychonomisch 
onderzoek naar sensatie en perceptie. 

Inhoud: Het vermogen om waar te nemen is cruciaal voor elk organisme. 
Zonder enige vorm van waarneming kan leven eigenlijk niet 
bestaan. Het spectrum van menselijke waarneming komt tot stand 
door een rijke verzameling van processen in het brein, die zowel 
de simpelste sensaties (“heet!”) als complexe percepten (“dat is 
een mobiele telefoon”) bewerkstelligen. 
In deze cursus wordt ingegaan op de fysiologische basis van de 
zintuigen, en hoe deze komen tot het waarnemen van dingen als 
kleur, helderheid, luidheid, of toonhoogte. Daarnaast komen ook 
complexere perceptuele processen aan bod: zaken zoals het 
herkennen van objecten, muziek, het waarnemen van beweging en 
ruimte, en de relatie daarvan met het bewustzijn. Tenslotte zal nog 
aandacht worden besteed aan de groei en ontwikkeling van de 
waarneming en de veranderingen die optreden na leren en 
ervaring. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay),schriftelijk tentamen (meerkeuze) 

Het examen bestaat voor het grootste deel uit meerkeuze vragen, 
maar heeft ook een klein aantal open vragen. 

Literatuur:  
· Coren, S., Ward, L. M., & Enns, J. T., Sensation and Perception (6th Edition). 

Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.(ISBN: 9780471272557), € 55,00 
  

Current topics in organisational psychology PSB3E-IO04 
Docenten: dr. S. Scheibe, prof. dr. B.M. Wisse  
Coordinator: prof. dr. B.M. Wisse 
Doel: Inzicht verschaffen belangrijke organisatiepsychologische 

onderwerpen en het bevorderen van schrijf- en 
presentatievaardigheden. 

Inhoud: Deze cursus heeft zowel hoorcolleges als werkcolleges. Gedurende 
de hoorcolleges krijgen studenten een introductie in relevante 
organisatiepsychologische topic die verder in het curriculum 
weinig aandacht krijgen. Onderwerpen kunnen van jaar tot jaar 
verschillen: voorbeelden zijn emoties, besluitvorming, 
rechtvaardigheid, en onderhandelen. In 2012 zal de focus gericht 
zijn op de rol van emoties in organisaties. Nadat emoties jarenlang 
genegeerd zijn geweest, is het onderzoek hiernaar binnen de 
organisatiepsychologie sterk op gang gekomen. Deze interesse in 
de rol van affect wordt gerechtvaardigd door de enorme impact die 
emoties en stemmingen kunnen hebben op het denken, de 
attitudes, de motivatie en het gedrag van werknemers. Studenten 
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krijgen inzicht in emotionele processen op verschillende 
organisationele niveaus (intra-individueel, interindividueel, team 
en organisatie. Onderwerpen die aan bod komen betreffen 
bijvoorbeeld emotionele intelligentie, emotional labor, emotionele 
besmetting, emoties en leiderschap, and emotioneel werkklimaat. 
In kleine groepjes (van ongeveer 4 personen) zal gewerkt worden 
aan schrijf- en presentatieopdrachten die zijn toegespitst op het 
toepassingsveld. De werkgroepen zijn erop gericht studenten in 
het schrijfproces te begeleiden en van feedback te voorzien. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels en Nederlands 
Toetsvorm: opdrachten, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 

aanwezigheid verplicht 
Opmerkingen: Dit vak is specifiek ontwikkeld voor studenten die voornemens 

zijn de master Organisatiepsychologie te volgen, en staat niet open 
voor studenten van buiten de faculteit 

Literatuur:  
· Journal articles and chapters; these will be announced at the beginning of the 

course.  
· Journal artikelen en boekhoofdstukken. Welke dat zijn wordt voor aanvang van 

de cursus bekend gemaakt  
  

Sport and exercise psychology PSB3E-IO06 
Docent: dr. X. Sanchez  
Coordinator: dr. X. Sanchez 
Doel: Het verschaffen van kennis en inzicht in het onderzoek naar en de 

praktijk van het gebied van sport- en trainingspsychologie. 
Inhoud: De cursus verschaft studenten inzicht in de geschiedenis, de 

huidige toestand, en de verschillende rollen die zijn ontwikkeld 
door sport- en trainingspsychologen. Binnen het gebied van de 
sportpsychologie worden persoonlijke (zoals motivatie en emotie), 
en groepsfactoren (zoals cohesie, communicatie) beschouwd die 
sportprestaties beïnvloeden. Psychologische technieken worden 
gepresenteerd die gebruikt worden om sportprestaties te 
optimaliseren (zoals emotionele profiling, imagery, goal setting). 
Op het gebied van de trainingspsychologie worden de diverse 
rollen beschouwd die psychologische factoren spelen bij 
gezondheid en fysieke activiteit. Deze cursus verschaft zo een 
breed overzicht van de sport- en trainingspsychologie. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Weinberg, R.S., & Gould, D. (2011), Foundations of sport and exercise psychology 

(5th Edition)(ISBN: 9780736083232), € 66,00 
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Organisational change PSB3E-IO07 
Coordinator: prof. dr. R. van Eijbergen 
Doel: Het geven van een inleiding in de psychologische factoren van 

veranderingen in organisaties. 
Inhoud: Deze cursus geeft een inleiding in de organisatieveranderingen 

vanuit een psychologisch perspectief. Wanneer een consultant een 
project van organisatieverandering uitvoert, worden hierbij 
verschillende strategieën en interventies gebruikt. Deze diverse 
methoden van aanpak worden besproken aan de hand van de 
volgende kernbegrippen: 
1) wat moet er veranderen, de cultuur, de structuur of beide? 
2) In welke mate kunnen de werknemers deelnemen in het 
veranderproces (top-down of bottom-up)? 
3) Welke mate van expertise moet worden ingebracht bij het 
veranderproces? 
4) Wat is de rol van de consultant en wat moet die zijn, expert of 
proces consultant? 
De inhoud van de zes bijeenkomsten bestaat steeds uit een 
theoretische introductie en een opdracht. Het gaat om:  
1) business consultant, trainer, coach, change agent als beroep, 
organisatie-ontwikkeling of –herstructurering, en action research;  
2) hoe maakt men een diagnose van een organisatie?  
3) future search conference;  
4) scenarioplanning;  
5) zelf-sturende teams 
6) groepswerk. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay),essay 
Literatuur:  
· T.B.A. 
  

Diversity in organizations PSB3E-IO08 
Docent: dr. S. Scheibe  
Coordinator: dr. S. Scheibe 
Doel: Inzicht geven in sociale processen in organisaties die het gevolg 

zijn van diversiteit. 
Inhoud: De werkvloer wordt steeds diverser van samenstelling, zowel wat 

betreft onveranderbare kenmerken (zoals sekse, culturele, 
achtergronden 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 
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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 en zal 
extra aandacht besteed worden aan leeftijdsdiversiteit. Tevens 
wordt ingegaan op werkgerelateerde factoren die bepalen of 
diversiteit positieve dan wel negatieve uitkomsten heeft. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: opdracht, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· J.W. Hedge, W.C. Borman, S.E. Lammlein (2006), The aging workforce: 

Realities, myths, and implications for organizations. American Psychological 
Association. (ISBN: 978-1-59147-319-0), € 30,00 

· M. S. Stockdale & F.J. Crosby (2004), The psychology and management of 
workplace diversity. Wiley Blackwell.(ISBN: 978-1-4051-0096-0), € 36,00 

  

Psychopathology: symptoms, classifications and diagnosis PSB3E-KP01 
Docenten: prof. dr. C.L.H. Bockting, prof. dr. T.K. Bouman,  

dr. R.J.C. Huntjens, dr. M.H. Nauta  
Coordinator: prof. dr. C.L.H. Bockting 
Doel: Inzicht geven in 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 
revue. Er wordt ingegaan op vragen als: wat onderscheidt normaal 
van abnormaal gedrag? Hoe kun je verschillende klinische 
syndromen het beste diagnosticeren? Wat zijn de voor- en nadelen 
van een diagnostisch classificatiesysteem als de DSM-IV-TR? Hoe 
manifesteert een bepaald syndroom zich in de verschillende 
levensfasen? 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 II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: De literatuur is in boekvorm beschikbaar, maar ook online via de 

RUG website Psychiatry online.Let op! Hiervoor is het nodig om 
in te loggen bij GMW via de bibliotheek 
http://www.psychiatryonline.com/resourceTOC.aspx?resourceID
=1 

Literatuur:  
· American Psychiatric Association, Quick Reference to the Diagnostic Criteria 

from DSM- IV-TR (ISBN: 9780890420263), € 56,00 
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· R.L. Spitzer, M. Gibbon, A.E. Skodol, J.B.W. Williams, and M.B. First., Cases 
From DSM-IV-TR® Casebook and Its Treatment Companion. (ISBN: 
9781585621392) , € 63,00 

  

Cognitive behavioural processes across disorders: A  
transdiagnostic approach PSB3E-KP06 
Docenten: prof. dr. P.J. de Jong, dr. R.J.C. Huntjens, dr. J.P. Wessel  
Coordinator: dr. R.J.C. Huntjens 
Doel: Inzicht geven in gemeenschappelijke dysfunctionele cognitieve 

processen en gedragsprocessen in verschillende psychologische 
stoornissen. 

Inhoud: Inzicht krijgen in het ontstaan en voortbestaan van psychologische 
stoornissen door de nadruk te leggen op gemeenschappelijke 
factoren. In plaats van elke stoornis als op zichzelf staand te 
onderzoeken, wordt er gekeken naar gemeenschappelijke 
cognitieve en gedragsprocessen. Specifiek wordt er gekeken naar 
aandachts-, geheugen-, redeneer-, gedachten- en 
gedragsprocessen. Deze zogenoemde transdiagnostische 
processen geven ook een verklaring voor de hoge mate van 
comorbiditeit tussen diverse stoornissen. Implicaties voor 
diagnostiek en behandeling zullen ook besproken worden. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R. , Cognitive behavioural 

processes across disorders: A transdiagnostic approach to research and 
treatment. (ISBN: ISBN 9780198528883 ), € 50,00 

  

Introduction to cognitive behavioural therapies PSB3E-KP07 
Docenten: prof. dr. C.L.H. Bockting, prof. dr. T.K. Bouman, dr. W.J.P.J. van 

Hout  
Coordinator: 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 en de cognitieve therapie worden besproken, 
evenals nieuwe ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie. 
Daarnaast wordt ingegaan op het (gedrags-) therapeutisch proces 
en daarmee samenhangende factoren. Aan de hand van 
(video)voorbeelden worden therapeutische interventies toegelicht 
en wordt hun effectiviteit besproken. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
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Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· T.B.A. 
  

Human error PSB3E-M06 
Docenten: prof. dr. K.A. Brookhuis, dr. D. de Waard, B. Lewis Evans MSc. 
Coordinator: dr. D. de Waard 
Doel: Het verschaffen van inzicht in het onderwerp menselijke fouten, in 

de technieken om menselijke fouten te onderzoeken en in de 
mogelijke (overheids-) maatregelen voor bescherming tegen 
menselijke fouten. 

Inhoud: De mens wordt vaak als een risicofactor beschouwd, als een 
systeemcomponent die door onveilig handelen een belangrijk 
aandeel heeft in het veroorzaken van rampen. Maar dit is een wat 
eenzijdige kijk op de zaak, aangezien mensen in een systeem 
functioneren en de meeste mensen niet met opzet fouten maken of 
rampen veroorzaken. Er is ook een ander perspectief mogelijk, 
waarin de mens de redder is die door een groot aanpassings- en 
compensatievermogen voorkomt dat systemen die de veiligheid 
zwaar op de proef stellen uitlopen op een ramp. Uitgangspunt van 
deze cursus is dat zelfs wanneer een fout van een individu 
getraceerd kan worden op basis van onjuist handelen, dit 
individuele handelen bekeken moet worden vanuit de context van 
de omgeving, samenleving en organisatie. Deze cursus geeft een 
introductie van de basisconcepten uit de arbeids- en cognitieve 
psychologie die centraal staan bij het minimaliseren van 
menselijke fouten. Onderwerpen als het ontwerpen van werk in 
relatie tot het maximaliseren van prestatie en gezondheid, mentale 
werkbelasting, stress, en selectie en training worden 
gecombineerd met de introductie van technieken om menselijke 
fouten te onderzoeken. Er wordt nadruk gelegd op het treffen van 
veiligheidsmaatregelen binnen de gehele context, en op het 
voorkomen van situaties waarin fouten kunnen optreden. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze),werkstuk (individueel) 
Literatuur:  
· Klein, G. (2011), Streetlights and Shadows: Searching for the Keys to Adaptive 

Decision Making(ISBN: 978-0262516723), € 15,00 
  

Experimental methods PSB3E-M07 
Docenten: dr. D. de Waard, dr. A.A. Wijers  
Coordinator: dr. A.A. Wijers 
Doel: Het leren van experimentele onderzoeksvaardigheden op het 

gebied van experimentsturing, cardiovasculaire meet- en 
analysetechnieken, EEG-meet- en -analysetechnieken. 
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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 EEG-practicum wordt aandacht besteed aan de hele 
meet- en verwerkingscyclus: het meten van EEG, de 
voorbewerking van de data en het analyseren van de verkregen 
meetgegevens.  
C. Ook in het cardiovasculaire practicum wordt aandacht besteed 
aan de hele meet- en verwerkingscyclus: van het bevestigen van 
elektrodes en andere opnemers, het meten en registreren van 
hartslag, bloeddruk en ademhaling tot de frequentieanalyse van de 
afgeleide signalen. 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: 14 
Voertaal: Engels 
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 (2005), An Introduction to the Event-Related Potential Technique. 

Cambridge, Ma: MIT Press. (ISBN: 0-262-12277-4), € 40,00 
· Syllabus met theorie over elk onderdeel, € 20,00 
  

Programming for psychologists PSB3E-M11 
Docenten: dr. R.D. Morey ,dr. D.H. van Rijn  
Coordinator: dr. D.H. van Rijn 
Doel: Het geven van een introductie in programmeren, toegepast binnen 

de context van experimentele designs, data analyse en presentatie 
en psychologische modellen. 

Inhoud: Op basis van de individuele belangstelling van de student zal met 
behulp van de programmeertaal “R” een aantal verschillende 
onderwerpen uitgewerkt worden. In de practicumbijeenkomsten 
zullen studenten zelf oefenen en leren programmeren. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
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Toetsvorm: werkstuk 
Literatuur:  
· Sheets available via Nestor 
  

Deception in clinical settings PSB3E-M13 
Docent: dr. L.I. Tucha  
Coordinator: dr. L.I. Tucha 
Doel: Het verschaffen van inzicht in (1) gefingeerde syndromen en hoe 

deze verschillen van echte syndromen en (2) in de methoden die 
kunnen worden gebruikt bij de detectie van misleiding in klinische 
settings. 

Inhoud: Clinici worden over het algemeen getraind om hun patiënten op 
hun woord te geloven en zijn zich vaak niet bewust van mogelijke 
misleiding in de klinische setting. Sommige patiënten laten echter 
onechte of sterk overdreven symptomen zien omdat zij hiervoor 
externe motieven hebben (malingeren) of een reden hebben om de 
rol van zieke op zich te nemen (nagebootste stoornis). Bij deze 
cursus wordt een introductie gegeven op het gebied van 
malingeren en de nagebootste stoornissen. Recent onderzoek 
gericht op het malingeren van cognitieve beperkingen 
(bijvoorbeeld geheugenbeperkingen) en psychiatrische 
stoornissen (bijvoorbeeld posttraumatische stress-stoornis) wordt 
besproken. Daarnaast richt deze cursus zich op recente studies en 
casusbeschrijvingen op het gebied van de nagebootste stoornissen 
(bijvoorbeeld het syndroom van Munchhausen en het syndroom 
van Munchausen by proxy). 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Reader will be available at the beginning of the course. 
  

Learning: Theory and practice PSB3E-M14 
Docenten: prof. dr. P.J. de Jong, prof. dr. R. de Jong, prof. dr. P.L.C. van 

Geert  
Coordinator: prof. dr. R. de Jong 
Doel: Het geven van een overzicht van de voornaamste principes en 

theorieën van declaratief en procedureel leren, en van hun 
toepassingen in de praktijk. 

Inhoud: De helft van de colleges zal worden besteed aan de fundamentele 
principes en theorieen van de verschillende vormen van 
declaratief en procedureel leren en hun implementatie in het 
brein. De andere helft zal worden besteed aan de (mogelijkheden 
tot) toepassing van deze kennis in onderwijs, training, revalidatie 
en therapeutische praktijk. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
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Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: opdrachten 

wekelijkse opdrachten 
Opmerkingen: Elke week wordt een opdracht gemaakt en ingeleverd, die bestaat 

uit een essay aan de hand van gelezen artikelen. Na het college 
dient men de eigen opdracht kritisch te bezien en een tweede, 
verbeterde versie in te leveren. 

Literatuur:  
· Reader available via Nestor 
  

Group dynamics PSB3E-SP01 
Docent: dr. S. Tauber  
Coordinator: dr. S. Tauber 
Doel: Het doel van deze cursus is het verschaffen van inzicht in de 

belangrijkste intragroepstheorieën en onderzoek, en hun 
toepasbaarheid. 

Inhoud: Met de meest invloedrijke theorieën over intragroepsprocessen op 
de achtergrond gaan we bijvoorbeeld de dynamiek van massa’s, de 
rol van groepsnormen bij vliegtuigongelukken en de invloed van 
groepsdynamiek op het besluit een oorlog te beginnen, 
behandelen. Voorbeelden van vragen die in dit college worden 
behandeld zijn: Hoe vormen groepen zich? Hoe beïnvloedt 
lidmaatschap van een groep onze gedachten, emoties en acties? 
Hoe gaan mensen met veranderingen om die zich in hun groepen 
voordoen? Wat bepaalt de mate waarin mensen hard werken voor 
hun groepen? Wat beïnvloedt of mensen zich voor hun groep 
inzetten? 
Verder gaan we de ontwikkeling van klassieke ideeën over 
groepsdynamiek onderzoeken en hoe deze ideeën aansluiten op de 
meest recente conclusies van sociaal-psychologisch onderzoek. 
Een schriftelijk examen met meerkeuze vragen vormt het sluitstuk 
van deze cursus. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende artikelen / hoofdstukken, € 20,00 
· Donelson R. Forsyth (2010), Group Dynamics (5th edition). Belmont, CA: 

Wadsworth/Cengage.(ISBN: 9780495804918), € 55,00 
  

Intergroup relations PSB3E-SP02 
Docent: prof. dr. E.H. Gordijn  
Coordinator: prof. dr. E.H. Gordijn 
Doel: Kennis geven 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. Inzicht 
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in processen rondom vooroordelen, stereotypering en 
discriminatie. 

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 we onze eigen groep en 
wanneer en waarom behandelen we leden van een andere groep 
negatief? Waarom stereotyperen we? Echter, er zijn niet alleen 
acteurs, maar ook ontvangers van negatief intergroepsgedrag. 
Daarom zullen ook discriminatie, stereotypering en vooroordelen 
worden besproken vanuit het perspectief van de ontvanger van 
intergroepsgedrag. 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 II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Reader available via nestor 
· B E. Whitley Jr & M. E. Kite, The psychology of prejudice and discrimination. 

Second edition(ISBN: 0-495-60522-0), € 45,00 
  

The social psychology of communication PSB3E-SP03 
Coordinator: prof. dr. A. Dijkstra 
Doel: Het geven van kennis over en inzicht in de menselijke 

communicatie in haar verschillende vormen vanuit een sociaal 
psychologisch perspectief. 

Inhoud: Communicatie is de kern van sociaal gedrag. Effectieve 
communicatie maakt het voor mensen mogelijk om fysieke en 
sociale behoeften te bevredigen en dingen te bereiken die ze als 
individu nooit zouden kunnen bereiken. Deze cursus gaat onder 
andere over sociale fenomenen zoals onderhandelen, 
crossculturele communicatie, communicatie tussen en binnen 
groepen, liegen, taal, het uiten en herkennen van emoties, conflict 
en flirten. Het traditionele communicatiemodel wordt gebruikt, 
met een zender die een boodschap codeert en verzendt en een 
ontvanger die een boodschap decodeert. Met dit brede raamwerk 
kunnen vele communicatie-effecten worden begrepen, zowel die 
tussen mensen als die van massamedia. Maar deze cursus gaat 
niet alleen over wat mensen zeggen, maar ook over waarom 
mensen op een bepaalde manier communiceren. Om evolutionaire 
of andere redenen kan het zijn dat mensen steun van anderen 
willen, dat ze anderen willen beïnvloeden of dat ze erbij willen 
horen. In pogingen om misscommunicatie en conflict te 
voorkómen moet rekening worden gehouden met dergelijke 
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motieven, door aandacht voor bijvoorbeeld non-verbale signalen 
zoals emoties, gebaren en stemkenmerken en door er rekening 
mee te houden dat mensen elkaar soms bedriegen. Tegen deze 
achtergrond is communicatie via het Internet een interessant 
hedendaags fenomeen met zowel voor- als nadelen. De rol van 
sociale context bij communicatie komt ook aan de orde, 
bijvoorbeeld in groepsmarkeringen en in de rol van de status van 
de bron van informatie. Met behulp deze basale principes geeft de 
sociale psychologie een inspirerende theoretisch kijk op een 
alledaags fenomeen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Reader available via Nestor  
  

Social cognition and affect PSB3E-SP04 
Docent: dr. K. Epstude  
Coordinator: dr. K. Epstude 
Doel: Kennis geven van theorieën, modellen en empirisch onderzoek op 

de gebieden van de sociale cognitie en affect. 
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 
persoonsperceptie. 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: geheugenmodellen, automatische gedachten, automatisch 
gedrag, de invloed van cognities op motivatie, sociale oordelen, 
indruksvorming, affectieve invloeden op sociale cognitie. In de 
wekelijkse colleges wordt de stof van het boek behandeld, 
geïllustreerd met voorbeelden en nieuwe onderzoeksresultaten. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Reader (electronic) on Nestor 
· Moskowitz, Gordon B. (2005), Social Cognition: Understanding self and others. 

New York: Guilford Press(ISBN: 1593850859), € 47,00 
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Interpersonal relationsrelations PSB3E-SP05 
Docent: dr. S.E. Dalley  
Coordinator: dr. S.E. Dalley 
Doel: Een overzicht geven van psychologische processen die ten 

grondslag liggen aan interpersoonlijke relaties. 
Inhoud: Mensen zijn sociale wezens; een groot deel van ons dagelijks leven 

besteden we aan het vinden van een weg in tal van 
interpersoonlijke processen zoals contact met geliefden, vrienden, 
vreemden, collega’s en familie. Het doel van deze collegeserie is 
om de processen waarvan gedacht wordt dat ze deze ervaringen 
beïnvloeden te beschrijven en verklaren en om hun effecten op 
latere interacties en self-concept te illustreren. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Reader beschikbaar via Nestor 
· To be announced 
  

Consumer and economic psychology PSB3E-SP06 
Docenten: guest lecturers, dr. K.E. Keizer, prof. dr. E.M. Steg  
Coordinator: dr. K.E. Keizer 
Doel: Een overzicht geven van psychologische mechanismen die ten 

grondslag liggen aan economisch en consumentengedrag. 
Inhoud: Deze cursus gaat in op de psychologische processen die ten 

grondslag liggen aan economisch en consumentengedrag, en 
bespreekt welke individuele, sociale en culturele factoren hierop 
van invloed zijn. We gaan in op effecten van informatie en 
ervaringen met producten en diensten op affect (emoties), 
cognities (overtuigingen en oordelen) en gedrag 
(aankoopbeslissingen en consumentengedrag). We laten zien dat 
economische theorieën vaak geen afdoende verklaring geven voor 
alledaags economisch en consumptiegedrag, en bespreken 
waarom mensen vaak geen ‘rationele’ beslissingen nemen. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Syllabus, available on Nestor 
  

Social influence PSB3E-SP07 
Docenten: guest lecturers, dr. K.E. Keizer, prof. dr. E.M. Steg  
Coordinator: dr. K.E. Keizer 
Doel: Een overzicht verschaffen van theorieën over sociale 

beïnvloedingsprocessen en de toepassing daarvan. 



74 Deel III – Formele regelingen 

 

 

Inhoud: Waarom kopen mensen producten die ze eigenlijk niet nodig 
hebben? Waarom is telemarketing effectief? Deze cursus gaat in 
op sociale beïnvloedingstechnieken, dat wil zeggen niet dwingende 
technieken, procedures of manipulaties waarmee de overtuigingen 
of het gedrag van mensen kunnen worden beïnvloed. We laten 
zien dat mensen zich laten beïnvloeden door anderen omdat ze 
behoefte hebben aan zekerheid of ergens bij willen horen. We 
bespreken verschillende typen sociale beïnvloedingstechnieken, 
en psychologische en interpersoonlijke processen die ten 
grondslag liggen aan sociale beïnvloeding. Met behulp van sociale 
beïnvloedingstechnieken kun je mensen gevoeliger maken voor 
overreding en zorgen dat een boodschap overtuigender wordt. We 
laten zien hoe je opvattingen en gedrag kunt verklaren en 
veranderen door middel van sociale beïnvloedingsprincipes. 
Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer motieven 
die ten grondslag liggen aan gedrag, processen die ten grondslag 
liggen aan informatie-uitwisseling, en de invloed van publiciteits- 
en advertentiecampagnes op attituden en gedrag. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Articles/Reader available via Nestor 
· Cialdini, R.B. (2008), Influence. Science and practice. International edition (5 

ed) Boston: Allyn and Bacon. ISBN13: 9780205663781(ISBN: 9780205663781) , 
€ 35,00 

  

Bachelorthese PSB3N-BT 
Docent:  diverse docenten  
Coordinator: dr. E.G. Akyurek 
Ingangseisen: Statistiek II, Testtheorie en Testgebruik, Onderzoeksmethode: 

Theorie en Praktijk, Onderzoeksmethode: Practicum(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 
vraagstelling, 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 
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psychologie internationaal erkende richtlijnen. 
EC: 10 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: practicum 

De bachelorthese wordt uitgevoerd gedurende 2 perioden 
(blokken) en afgesloten met een verplichte presentatie op de 
Bachelorthese-conferentie eind januari of eind juni. 

Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Naast een startbijeenkomst, spreekt men (meestal wekelijks) af 

met de begeleidende docent. Zowel het verslag als deelname en 
inzet worden beoordeeld. 
Het cijfer wordt pas geldig als het verslag is ingeleverd bij de 
bibliotheek in de vorm van een pdf-bestand. Verder is men ook 
verplicht deel te nemen aan de Bachelorthese-conferentie. Deze 
conferenties worden tweemaal 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 is te vinden in de “Bachelor 
Thesis Manual” (via de Nestor-site van de Bachelorthese te 
verkrijgen). Intekening vindt plaats via ProgressWWW, enkele 
weken voor de start van het semester; groepsintekening vindt 
plaats op Nestor. 

  

Groepsdynamische vaardigheden PSB3N-IO01 
Docenten: dr. S.M. Donofrio, dr. J.A.M. Heesink  
Coordinator: dr. J.A.M. Heesink 
Doel: Oog krijgen voor en het leren omgaan met groepsdynamische 

processen. Inzicht krijgen in het eigen functioneren in een groep. 
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 groepsprocessen, waarbij reflectie plaatsvindt over 
de rol van groepsleider, individuele bijdragen van groepsleden aan 
het groepsfunctioneren, het coachen van medewerkers, leiders en 
teams, teamontwikkeling en interventies als derde partij bij 
conflicten. Na twee intensieve trainingsdagen wordt het geleerde 
actief toegepast tijdens het begeleiden van het practicum 
Gespreks- en groepsvaardigheden. Tijdens het begeleiden volgen 
nog 6 dagdelen waarin er gereflecteerd wordt op de praktijk, er 
verdere verdieping in groepsprocessen plaatsvindt en iedere 
deelnemers zelf actief een bijdrage moet leveren aan de training. 
Met een individuele coach wordt het eigen leerproces besproken 
en bijgestuurd. De cursus wordt afgesloten met een leerverslag. 

EC: 5 
Semester: semester II 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 8 
Voertaal: Engels en Nederlands 
Toetsvorm: practicum 
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Opmerkingen: Het zelf gevolgd en behaald hebben van BA1-09 wordt sterk 
aangeraden (vrijstelling is niet voldoende). 
De cursus start in het eerste blok van het tweede semester en 
bestaat uit 10 trainingsdagdelen en 12 begeleidingsdagdelen 
verspreid over het gehele tweede semester. Drie weken 
voorafgaand aan de start zal een informatiecollege plaatsvinden. 
Na de inschrijving via Progress vindt definitieve inschrijving 
plaats door het insturen van een intakeformulier dat op Nestor 
staat. Alle cursisten begeleiden als onderdeel van de cursus één 
groep Gespreks- en groepsvaardigheden. Voor het begeleiden van 
een eventueel tweede groep kan men in aanmerking komen voor 
een aanstelling als student-assistent. Meer informatie is te 
verkrijgen via: vo-psychologie@rug.nl of Nestor. 

Literatuur:  
· Johnson & Johnson (vertaald door Geluk)(2008), Groepsdynamica, theorie en 

vaardigheden. Amsterdam: Pearson education(ISBN: 9789043014908), € 50,00 
· losse artikelen uit te delen tijdens de cursus 
· Johnson & Johnson. (2009), OR (for groups taught in English) Joining 

Together: group theory and group skills.(ISBN: 9780205645213)  
  

Conflicthantering PSB3N-IO02 
Coordinator: dr. J.A.M. Heesink 
Doel: Inzicht geven in conflicten in de interpersoonlijke, groeps- en 

organisatiecontext en hoe daarmee om te gaan. 
Inhoud: Conflicten horen bij het leven en kunnen productief maar zeker 

ook destructief zijn. In de cursus komen diverse theorieën, 
conflictmodellen, praktijkvoorbeelden en onderzoeken aan bod 
die inzicht geven in de oorzaken en gevolgen van conflicten voor 
individuen, groepen en organisaties. Aandacht wordt besteed aan 
hoe conflicten gehanteerd kunnen worden, hoe ze kunnen 
escaleren en welke factoren conflictprocessen kunnen 
beïnvloeden. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de 
mogelijkheden van derde partij interventies zoals mediation. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Sylabus verkrijgbaar via Nestor 
· Folger, J.P., Poole, M.S. & Stutman, R.K. (2008), Working Through Conflict: 

Strategies for relationships, groups, and organizations. Allyn & Bacon (ISBN: 
9780205569892), € 90,00 

  

Personeelspsychologie PSB3N-IO03 
Docent: dr. E.F. Rietzschel  
Coordinator: 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 hoofdthema’s van de 
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personeelspsychologie: personeelsplanning, functieanalyse, 
personeelsselectie 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 II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Artikelen en opdrachten via Nestor. 
· Boek wordt nog bekendgemaakt. 
  

Theorieen over psychopathologie PSB3N-KP02 
Docenten: dr. M. aan het Rot, prof. dr. P.J. de Jong, prof. dr. J.J. van der 

Meere, prof. dr. P.L.C. van Geert  
Coordinator: prof. dr. P.J. de Jong 
Doel: Kennis geven van de belangrijkste theoretische oriëntaties 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, fobieën, en gedragsstoornissen. Een aantal 
prominente theoretische oriëntaties 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 geïntegreerde manier 
worden behandeld en geïllustreerd aan de hand van de relevante 
stoornissen. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Syllabus, € 60,00 
  

Diagnostische vaardigheden bij advisering en hulpverlening PSB3N-KP04 
Docenten: prof. dr. T.K. Bouman, diverse docenten  
Coordinator: dr. W.J.P.J. van Hout 
Doel: Inzicht geven in diagnostische procedures in de klinische praktijk, 

het kennismaken en leren omgaan met testmethoden die in de 
diagnostiek worden gebruikt en het oefenen van een aantal 
diagnostische vaardigheden. 
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Inhoud: In een inleidend hoorcollege wordt eerst een kader geschetst 
waarbinnen diagnostiek plaatsvindt. In een serie werkcolleges 
worden verschillende diagnostische methoden en middelen 
geïntroduceerd. In de daaropvolgende practicumbijeenkomsten 
wordt in kleine groepen met elk van de besproken methoden 
geoefend. Ieder week volgt men dus een werkcollege en een 
practicumgroep. 
Aan de orde komen onder meer het anamnestisch gesprek, het 
semi-gestructureerde klinische interview, vragenlijsten en 
intelligentietests. Ook wordt ingegaan op en geoefend met het 
integreren van testuitkomsten en de schriftelijke rapportage 
daarvan. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 6 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum, schriftelijk tentamen (meerkeuze),schriftelijke 

opdrachten 
Opmerkingen: De cursus is niet toegankelijk voor hen die PSBAM-KO8 volgen of 

gevolgd hebben. 
Literatuur:  
· Luteijn, F., Barelds, D.P.H., et al.(red.) (2008) (Tweede druk), Psychologische 

diagnostiek in de gezondheidszorg. (Tweede druk). Assen: Lemma b.v.. (ISBN: 
9059312503 ), € 52,50 

· Testmaterialen (via docent), € 10,00 
  

Literatuurtentamen PSB3N-LT 
Docent:  diverse docenten  
Coordinator:  diverse docenten 
Doel: Variabel 
Inhoud: Variabel 
EC: 5 
Semester: hele jaar 
Voertaal: Engels en Nederlands 
Toetsvorm: mondeling tentamen, werkstuk 
Opmerkingen: Een literatuurtentamen spreekt men af met een individuele 

docent, over individueel te bepalen leerstof. De docent schrijft 
bijvoorbeeld een boek of een reeks artikelen voor, overeenkomend 
met 5 EC studieduur, en neemt dan een mondeling tentamen 
hierover af. Ook is het mogelijk dat een student een 
literatuurwerkstuk maakt; aan de hand van een onderwerp, een 
vraagstelling en eventueel een kleine hoeveelheid basisinformatie 
(boek, artikel) zelf verder de literatuur zoekt, leest en verwerkt. De 
docent bewaakt dan omvang en inhoud en kent uiteindelijk een 
cijfer toe. 
Het literatuurtentamen is dus in feite een mogelijkheid om een 
aan de individuele interesses aangepaste “cursus” op eigen 
gelegenheid te doen. Docenten geven hierbij in het algemeen 
verder geen ondersteuning, dus bij een werkstuk krijgt u één keer 
feedback, net als een tentamen één herkansing heeft. 
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Ontwikkeling tijdens adolescentie en volwassenheid PSB3N-M01 
Docent: dr. G. Breeuwsma  
Coordinator: dr. G. Breeuwsma 
Doel: Het verschaffen van inzicht in de ontwikkelingspsychologische 

betekenis van veranderingen tijdens de adolescentie en 
volwassenheid, vanuit een levensloopperspectief en met het accent 
op de persoonlijkheidsontwikkeling. 

Inhoud: In de ontwikkelingspsychologie wordt de ontwikkeling tijdens de 
vroege kinderjaren (en in mindere mate de jaren daarna) vaak 
opgevat als bepalend voor de rest van de levensloop. De 
volwassene is in deze visie het product van zijn of haar kindertijd. 
In deze cursus staan de adolescentie en volwassenheid centraal, 
waarbij kritisch zal worden gekeken naar de betekenis van de 
kindertijd voor de latere ontwikkeling. Daarvoor zal worden 
ingegaan op theorieen die zich bezighouden met de adolescentie 
en volwassenheid, maar ook zal veel aandacht worden geschonken 
aan de betekenis van persoonlijke documenten, zoals 
(auto)biografie, dagboeken en brieven, als belangrijke bouwstenen 
van de persoonlijkheid. Een en ander zal worden geïllustreerd aan 
de hand van documentaire-, film- en ander beeldmateriaal. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende artikelen via Nestor 
· Wrightsman, L.S.( 1994), Adult personality development: theories and 

concepts.Thousand Oaks, CA: Sage Publications Ltd. (ISBN: 9780803944008), 
€ 50,00 

· Arnett, J.J. (2007), Emerging Adulthood: The winding road from the late teens 
through the twenties. (ook als E-book beschikbaar) Oxford: Oxford University 
Press. (ISBN: 978-0-19-530937-9 ), € 20,00 

  

Biopsychologie van de ontwikkelingsstoornissen PSB3N-M02 
Docent: prof. dr. J.J. van der Meere  
Coordinator: prof. dr. J.J. van der Meere 
Doel: Kennisgeven van 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 
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ontwikkeling. 
EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Syllabus Biopsychologie van de Ontwikkeling, € 15,00 
  

Seksuologie PSB3N-M03 
Docent: prof. dr. P.J. de Jong  
Coordinator: prof. dr. P.J. de Jong 
Doel: Inzicht verschaffen in de vigerende psychologische en biologische 

theorieen 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: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Gijs, L., Gianotten, W., Vanwesenbeeck, I., & Weijenborg, P. (2007). , 

Seksuologie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. (ISBN: 9031339601), € 80,00 
  

Forensische psychologie PSB3N-M04 
Docenten:  Gastdocent(en), dr. J. Gerlsma  
Coordinator: dr. J. Gerlsma 
Doel: Een overzicht geven van het vakgebied forensische psychologie 
Inhoud: De cursus geeft een inleiding in de forensische psychologie, het 

snijpunt tussen psychologie en het recht, met aandacht voor de 
toepassing van psychologische kennis ten behoeve van 
waarheidsvinding, klinisch forensische psychologie en 
victimologie. Thema’s die aan de orde komen zijn theorieën met 
betrekking tot de ontwikkeling van crimineel gedrag, vormen van 
psychopathologie die veel voorkomen in de forensische sector en 
hun relatie met crimineel gedrag, dadertypologieën en ‘profiling’. 
Daarnaast is er aandacht voor diagnostiek en risicotaxatie in het 
kader van de pro Justitia rapportage en in het kader van 
forensische hulpverlening en worden behandelingsstrategieën in 
de ambulante en residentiële forensische GGz besproken. Met 
betrekking tot de slachtoffers van crimineel en 
grensoverschrijdend gedrag worden aspecten van victimologie, 
hulpverlening, trauma en herinnering besproken. Tenslotte 
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besteedt de cursus aandacht aan de organisatie van de forensische 
GGz in Nederland. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Wordt nog bekend gemaakt 
  

Controversen in de psychologie PSB3N-M05 
Docenten: dr. G. Breeuwsma, prof. dr. G.C.G. Dehue, dr. M. Derksen,  

prof. dr. D. Draaisma  
Coordinator: dr. M. Derksen 
Doel: Inzicht geven in centrale controversen binnen de psychologie en 

leren leggen van dwarsverbindingen tussen deeldisciplines. 
Geven van inzicht in de historische en wetenschaps-filosofische 
aspecten van de psychologie. 

Inhoud: Er worden een aantal klassieke controversen uit de psychologie 
belicht, waaronder die over rassenverschillen in 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 
controversen 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 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· syllabus, € 27,00 
  

Onderwijsvaardigheden PSB3N-M08 
Docent: dr. H.W. Steenbeek  
Coordinator: dr. H.W. Steenbeek 
Doel: Het leren toepassen van vaardigheden zodanig dat de student in 

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

Inhoud: In deze cursus wordt geoefend met algemene 
onderwijsvaardigheden, zoals het voeren van 
onderwijsleergesprekken en het begeleiden van discussies. Aan 
bod komen zowel technische vaardigheden zoals het structureren 
van een presentatie als interactieve vaardigheden zoals het 
motiveren van leerlingen en het geven van effectieve feedback. In 
groepen van wisselende samenstelling worden de vaardigheden op 
elkaar geoefend, waarbij de docent en de andere deelnemers 
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observeren en feedback geven. Daarnaast worden deze 
vaardigheden meteen in praktijk gebracht door het begeleiden van 
groepen in de tweedejaarscursus “Gespreks- en diagnostische 
vaardigheden”.  
De student formuleert een eigen leerdoel, waarbij hij/zij 
ondersteuning krijgt van een coach. Daarna werkt de student aan 
zijn/ haar voortgang op dit eigen leerdoel, gedurende het vervolg 
van de cursus.  
Ook academische vaardigheden komen aan de orde, zoals het 
kunnen koppelen van de eigen voortgang wat betreft het gekozen 
leerdoel aan (theoretische) visies zoals beschreven in de literatuur. 
De cursus is onlosmakelijk verbonden aan het begeleiden van 
practicumgroepen in de tweedejaarscursus. 

EC: 10 
Semester: semester I 
Onderwijsvorm: practicum 

Practicum, waarbij drie plenaire sessies, 1 intervisie-bijeenkomst, 
(minimaal) 3 tutor bijeenkomsten, en verschillende coachings 
sessies (deze laatste alleen in blok 1a) plaatsvinden. 

Uren per week: 8 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: practicum,presentatie,schriftelijke opdrachten 
Opmerkingen: Het wordt ten zeerste aangeraden om het vak Gespreks- en 

Diagnostische vaardigheden (PSBA2-11) zelf te hebben gevolgd. 
De cursus start in het eerste blok van het eerste semester en 
bestaat uit meerdere (i.i.g 3) plenaire dagen, 1 
intervisiebijeenkomst, (minimaal) 3 tutorbijeenkomsten, en een 
aantal coachings sessies verspreid over het gehele eerste semester. 
Na de inschrijving via ProgressWWW vindt definitieve 
inschrijving plaats door het insturen van een intakeformulier dat 
op Nestor staat. Er kunnen maximaal 30 studenten meedoen aan 
de cursus, waarbij zo nodig geselecteerd wordt op basis van 
motivatie van de student. Alle cursisten begeleiden als onderdeel 
van de cursus één groep Gespreks- en diagnostische vaardigheden. 
De cursist wordt zelf begeleid door een coach (van cursus PSMAV-
5). De cursus is arbeidsintensief. Tijdens de 
introductiebijeenkomst (eind augustus) wordt meer informatie 
over de cursus verstrekt. 

Literatuur:  
· Syllabus 2012/2013, met daarin o.a.relevante literatuur over allerlei aspecten 

van het verzorgen van onderwijs, € 15,00 
  

Overzicht van psychotherapie PSB3N-M12 
Coordinator: prof. dr. T.K. Bouman 
Doel: Inzicht krijgen in de unversele en specifieke aspecten en de 

praktijk van psychotherapie. 
Inhoud: In de hoorcolleges wordt allereerst ingegaan op de vraag wat 

psychotherapie is en welke algemene en specifieke factoren daarin 
een rol spelen. Ook komt de plaats van de psychotherapie in de 
geestelijke gezondheidszorg aan de orde, alsmede wet- en 
regelgeving daaromtrent. Vervolgens besteden ter zake 
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deskundige gastdocenten aandacht aan de belangrijkste vormen 
van psychotherapie, namelijk psychodynamische psychotherapie, 
client-centered psychotherapie, interpersoonljke psychotherapie, 
groepstherapie, en gezins- en relatietherapie. In elk van de 
colleges wordt ingegaan op de achtergrond van de betreffende 
therapievorm, de wijze waarop deze wordt uitgevoerd (o.a. 
middels visuele demonstraties), en datgene wat er bekend is over 
de effectiviteit ervan. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· E-Reader met artikelen 
· Vandereycken, W. & Van Deth, R., Psychotherapie. Van theorie tot praktijk. 

(2009; 2e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.(ISBN: 109031375152), 
€ 48,00 

  

Theorieen over ontwikkelingsgebieden PSB3N-OP01 
Docenten: dr. G. Breeuwsma, dr. R.F.A. Cox  
Coordinator: dr. G. Breeuwsma 
Doel: Een overzicht geven 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, gerelateerd aan fase-
specifieke kenmerken van de ontwikkeling, maar er wordt ook 
enige aandacht geschonken aan ontwikkelingsrisico’s en/of de 
gestoorde ontwikkeling. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Siegler, R.S. &Alibali, M.W.(2005), Children’s thinking. Upper Saddle River, NJ: 

Pearson Prentice Hall. (ISBN: 0-13-129333-8) , € 60,00 
· Schaffer, H.R. (1996), Social development. Oxford: Blackwell Publishers.(ISBN: 

0-631-18574-7) , € 37,00 
  

Ontwikkeling en interventie PSB3N-OP02 
Docenten: dr. G. Breeuwsma, Gastdocent(en), dr. E.S. Kunnen,  

prof. dr. P.L.C. van Geert  
Coordinator: prof. dr. P.L.C. van Geert 
Doel: Een levensloop- en ontwikkelingsgericht kader verschaffen voor 

interventie en psychotherapie, waarbij de essentiële rol van 
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interpersoonlijke processen en gezins-ecologie wordt uitgelegd. 
Inhoud: In deze cursus ligt de nadruk op het ecologische netwerk van 

tijdens de ontwikkeling veranderende interpersoonlijke relaties, 
met de nadruk op de rol van opvoedings- en 
ontwikkelingscontexten, met name het gezin, maar ook de 
leeftijdsgenoten, voor de normale en problematische individuele 
ontwikkeling van relaties tot en met de volwassenheid. 
Hulpverlening wordt besproken vanuit het algemene concept van 
interventie, waarbij enerzijds de hulpverlening aan kinderen en 
jongeren via een gezins-gerichte, ecologische benadering aan bod 
zal komen, en anderzijds de psychotherapie bij volwassenen zal 
worden besproken vanuit het perspectief van in de ontwikkeling 
ontstane interpersoonlijke processen die een bevorderende of 
remmende rol spelen in psychotherapie en in de individuele 
ontwikkeling. Achtergrond voor de bespreking vormt de algemene 
theorie van complexe dynamische systemen. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende artikelen met name over psychotherapie bij volwassenen via Nestor 
· Dishion, T., & Stormshak, E.(2007) , Intervening in children’s lives: An 

ecological, family-centered approach to mental health care. Washington: 
American Psychological Ass. (ISBN: 978-1-59147-428-9), € 37,50 

  

Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs PSB3N-OP03 
Docenten: dr. H.W. Steenbeek, prof. dr. P.L.C. van Geert  
Coordinator: dr. H.W. Steenbeek 
Doel: Studenten krijgen inzicht in de ontwikkeling van kinderen en 

jongeren in relatie tot opvoedings- en onderwijshandelen van 
volwassenen. 

Inhoud: Het onderwerp van deze cursus is de ontwikkeling en het leren 
van kinderen en jongeren in twee centrale opvoedingscontexten: 
gezin en school. De cursus behandelt fundamentele theorieën en 
mechanismen van ontwikkeling, leren, onderwijzen en overdracht 
die in deze contexten werkzaam zijn. Hierbij gaan we uit van de 
theorie van complexe dynamische systemen, waarbij kind/jongere 
en omgeving elkaar wederzijds beïnvloeden. Er wordt ingegaan op 
thema’s als cultuur en diversiteit, individuele verschillen (inclusief 
verschillen tussen jongens en meisjes), intergenerationele 
opvoedingscycli, beïnvloeding door leeftijdsgenoten en 
groepssocialisatie. De cursus besteedt specifiek aandacht aan de 
Nederlandse situatie, en aan de theoretische onderbouwing van de 
in de boeken behandelde thema’s. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 



 Bacheloropleiding Psychologie Studiegids 2012-2013 85 

 

 

Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: essay,schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende reader, met daarin kritische aanvullingen en beschouwingen.  
· Holden, G.W., Parenting; a dynamic perspective(ISBN: 978 1 4129 5142 5) , 

€ 68,00 
· Taal, M. en Dudink, A. (2006), Schoolpsychologie: De school als context voor 

ontwikkeling. Amsterdam: Boom Uitgeverij b.v. (ISBN: 90 8506 163 6), € 25,00 
  

Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk PSB3N-OP04 
Docenten: Gastdocent(en), dr. E.S. Kunnen, dr. P.J. Tellegen, 

dr. M.W.G. van Dijk  
Coordinator: dr. M.W.G. van Dijk 
Doel: Inzicht geven in diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische 

praktijk (toepassing bij kinderen en jeugdigen), kennis maken met 
een aantal veelgebruikte methodes/tests en oefenen van 
diagnostische vaardigheden. 

Inhoud: In de colleges wordt het kader geschetst waarbinnen diagnostiek 
in de ontwikkelingspsychologische plaatsvindt en wordt een breed 
scala aan instrumenten geïntroduceerd. In de 
practicumbijeenkomsten wordt vooral geoefend aan de hand van 
casussen. Hierin worden de diagnostische methoden toegepast, de 
uitkomsten geinterpreteerd en verwerkt in een kort verslag. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: practicum 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: Naast het schriftelijk tentamen is er een individuele eindopdracht 

(casusverslag). 
Dit vak kan niet worden gevolgd als KO4 is/wordt gevolgd.  
Uit het handboek van Kievit, Tak & Bos (2008) worden de 
hoofdstukken 1, 2, 6, 7, 9, 12, 13 17 en 20 getentamineerd. Andere 
hoofdstukken van dit boek komen aan de orde in de master cursus 
‘Diagnostiek en Interventie in de ontwikkelingspsychologische 
praktijk’. 

Literatuur:  
· Kievit, Th., Tak, J.A. & Bosch, J.D. (2008), Psychodiagnostiek voor de 

hulpverlening aan kinderen (7de herziene druk). Utrecht: Uitgeverij de 
Tijdstroom.(ISBN: 9789058980328), € 58,00 

· Syllabus Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk 2012-2013, 
€ 15,00 

  

Massapsychologie PSB3N-SP08 
Docenten: prof. dr. T.T. Postmes, dr. J.P. van de Sande  
Coordinator: prof. dr. T.T. Postmes 
Doel: Het verschaffen van inzicht in de vragen, theorieën en 

standpunten van de massapsychologie. 
Inhoud: In deze cursus staan vragen centraal waarmee de sociale 

psychologie vanaf het eerste begin worstelde. Hoe beïnvloedt de 
massa het individu, en hoe worden individuen een massa? Een 
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beter begrip van de psychologie van de massa is een onmisbaar 
onderdeel voor het begrijpen van vele fenomenen in de moderne 
maatschappij. In de cursus komen processen aanbod die 
betrekking hebben op evenementen, rampen en rages, maar ook 
op zaken als politiek, reclame en media, online communities, en 
massacommmunicatie. Al studerend, schrijvend en discussiërend 
verkrijgt u inzicht in belangrijke theoretische stromingen, hun 
inzichten, en hun invloed. Het college zal deels bestaan uit een 
werkcollege waarin wetenschappers en anderen van buiten het vak 
hun visie op de massapsychologie en haar methoden geven. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege,werkcollege 
Uren per week: 3 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay),schriftelijk tentamen 

(meerkeuze),werkstuk 
Studenten maken wekelijks een opdracht 

Literatuur:  
· Aanvullende artikelen via Nestor 
· Syllabus 
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15 Het vervolg 

15.1 de masteropleiding in Groningen 
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. 
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.  

 
Voor de toelating tot de master is vereist  

dat u de bacheloropleiding in zijn geheel heeft afgerond. 
 

Secretariaat toelatingscommissie: Mw. A.I. Emmen 
 
U kunt een toelating tot de masteropleiding aanvragen zodra de Examencommissie 
van de bacheloropleiding heeft vastgesteld dat u aan de eisen van het 
bachelorexamen voldaan hebt. U kunt de aanvraag tot 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.  
De masteropleiding psychologie kent de volgende programma’s: 

 Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie 

 Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie 

 Cognitieve neuropsychologie 

 Klinische Psychologie 

 Ontwikkelingspsychologie 

 Sociale Psychologie en haar Toepassingen  

 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 vaardigheids-
vakken 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 



88 Deel III – Formele regelingen 

 

 

informatie wordt verwezen naar de voorlichtingsgids en/of de studiegids van de 
masteropleiding Psychologie (te raadplegen op de website van de opleiding). 

15.2 Een andere masteropleiding 
Hat bachelordiploma geeft u ook toegang tot andere masteropleidingen. Hiervoor 
kan het nodig zijn dat u ter voorbereiding nog bepaalde onderwijsonderdelen haalt. 
Hierover kan de masteropleiding van uw keuze u informeren. Mocht u een andere 
dan de Groningse opleiding willen volgen dan is het goed dat u zich informeert 
voordat u aan het derde studiejaar begint. In de beschikbare onderwijsruimte van uw 
bacheloropleiding kunt u dan eventuele voorbereidende cursussen voor deze externe 
masteropleiding opnemen, na toestemming van de Examencommissie.  
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16 Korte uitleg over de hiërarchie in de regels 
In de regels waar men (dus ook de student en de docent) zich aan moet houden is een 
ordening. Alles begint met de Wet, voor de universiteiten is dat de Wet op het Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), naast andere wetgeving, zoals 
het bestuursrecht. In de WHW is vooral artikel 7 van belang, waarin het onderwijs 
wordt geregeld. Op grond van de WHW artikel 7 vult de instelling (universiteit en 
faculteiten) de regelgeving aan met: 

 Studentenstatuut (algemene rechten en plichten van aan de instelling 
ingeschreven studenten). Dit is terug te vinden op  
http://www.rug.nl/studenten/regelingen/studentenstatuut;  

 Onderwijs en examenregeling, waarin de inrichting van de opleiding wordt 
beschreven. Bij de faculteit is ervoor gekozen om deze OER in twee delen te 
splitsen, een facultair deel, waarin de rechten en plichten van studenten in de 
faculteit worden vastgesteld, en een opleidingsspecifiek deel, waarin precies de 
inrichting van de opleiding tot het niveau van de vakken wordt vastgelegd. 

 Regels en Richtlijnen, waarin de Examencommissie vast legt hoe de 
tentaminering van de vakken en het examen van de opleiding dient te worden 
georganiseerd, en waaraan studenten en docenten zich te houden hebben bij 
tentaminering en examinering. Deze R&R geven vorm aan hetgene in het 
Facultaire toetsplan globaal is omschreven over hoe de toetsing dient plaats te 
vinden. 

 Omgangsregels, het “gedragsreglement” van de opleiding wat betreft de manier 
van omgaan met elkaar. 

  

http://www.rug.nl/studenten/regelingen/studentenstatuut
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17 Facultaire OER 
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Inhoud: 
 
1. Algemene bepalingen 
 
2. Opbouw van de opleiding 
 
3. De propedeutische fase van de opleiding 
 
4. Studievoortgang inclusief Studieadvies 
 
5. De postpropedeutische fase van de opleiding 
 
6. Het Excellence Programme en het Honours College 
 
7. Tentamens en examens van de opleiding 
 
8. Vooropleiding 
 
9. Studiebegeleiding 
 
10.Overgangs- en slotbepalingen 
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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 
bacheloropleidingen Pedagogische wetenschappen, Psychologie en Sociologie, 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. post-propedeuse: 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. definitief studieadvies: advies als bedoeld in artikel 7.8 b, lid 1 van de wet. 
h. bindend studie advies (BSA): afwijzend definitief studieadvies als bedoeld in 

artikel 7.8 b, lid 3 van de wet, namens het College van Bestuur uitgebracht door 
het faculteitsbestuur, betreffende de inschrijving van de student voor de 
opleiding;  

i. studievoortgangsoverzicht, een overzicht van de gerealiseerde studielast.   
j. voorlopig studieadvies,  een schriftelijk tussentijds studieadvies over de 

voortzetting van de opleiding 
k. major: het geheel van verplichte onderwijseenheden in propedeutische- en 

postpropedeutische fase; 
l. verdiepende minor: een samenhangend pakket van onderwijseenheden 

samenhangend met de major dat gevolgd wordt in de postpropedeutische fase; 
m. verbredende minor: een samenhangend pakket van faculteitsbrede of 

disciplinaire onderwijseenheden, aangeboden door een andere dan de eigen 
opleiding binnen de Rijksuniversiteit Groningen dat gevolgd wordt in de 
postpropedeutische fase; 

n. vrije minor: een pakket van algemene, faculteitsbrede of disciplinaire (keuze-) 
onderwijseenheden dat gevolgd wordt in de postpropedeutische fase; 

o. examen: het propedeutisch of het bachelor examen van de opleiding;  
p. 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 
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beginnend op vorenbedoelde door het College van Bestuur te bepalen datum en 
eindigend op 31 augustus. 

q. croho: centraal register opleidingen hoger onderwijs 
De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
Artikel 1.3 Doel van de opleiding 
 
Het doel van de opleiding is vastgelegd in de bijlagen:  
Bijlage 1 Pedagogische Wetenschappen; 
Bijlage 1 Psychologieprogramma  Nederlandstalig; 
Bijlage 2 Psychologieprogramma Engelstalig; 
Bijlage 1 Sociologie, 
hierna te noemen “de bijlage”. 
 
 
Artikel 1.4 Vorm van de opleiding 
 
De opleidingen Pedagogische Wetenschappen en Sociologie worden voltijds 
verzorgd, de opleiding Psychologie wordt zowel voltijds als in deeltijd (t/m 31 
augustus 2016) verzorgd. Voor de opleiding Psychologie stelt de Examencommissie 
de voorwaarden vast waaronder de opleiding in deeltijd wordt verzorgd. 
 
Artikel 1.5 Voertaal 
 
De voertaal van het onderwijs en 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 staan vermeld in de bijlage.  Deze worden in het Engels en, op 
verzoek van de studenten, in het Nederlands getentamineerd.  
De opleiding Psychologie biedt tevens een volledig Engelstalig programma aan.  De 
voertaal van het onderwijs en de examens in dit programma is het Engels. 
 
Artikel 1.6 Iudicium Abeundi 
 
1. In het geval van ernstig laakbare gedragingen en/of uitlatingen van een 

student kan het College van Bestuur in bijzondere gevallen na advies van de 
Examencommissie of van het faculteitsbestuur de inschrijving van een student 
beëindigen. 

 
2. Het College van Bestuur neemt een beslissing als bedoeld in het eerste lid 
eerst nadat de betreffende student is gehoord omtrent de voorgenomen beslissing, 
nadat een zorgvuldige afweging van alle belangen van de student en van de instelling 
heeft plaatsgevonden en nadat aannemelijk is geworden dat de student door 
zijn/haar gedragingen en/of uitlatingen blijk heeft gegeven van ongeschiktheid voor 
de uitoefening van een of meer beroepen waartoe de door hem/haar gevolgde studie 
opleidt, danwel voor de praktische voorbereiding op die beroepsopleiding. Het 
faculteitsbestuur, de Examencommissie en het College van Bestuur nemen daarbij 
het Protocol Iudicium Abeundi in acht zoals dit door de Nederlandse Federatie van 
Universitaire Medische Centra op 1 november 2010 is vastgesteld. 
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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 post-propedeutische 
 fase.  
 
Artikel  2.2  Studielast 
 
1. De opleiding heeft een studielast van  180 European Credits (EC), waarbij één EC 

gelijk staat aan 28 uren 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: 
a  het zelfstandig wetenschappelijk denken en handelen; 
b. het wetenschappelijk communiceren in woord en geschrift; 
c. het hanteren van vakwetenschappelijke kennis in een bredere c.q. wijsgerige en 
 maatschappelijke context. 

Paragraaf 3 De propedeutische fase van de opleiding. 
 
Artikel 3 Samenstelling propedeutische fase 
 
De studieonderdelen van de propedeutische fase, de daarbij horende studielast en 
indien van toepassing de bijbehorende practica staan vermeld in de bijlage. 
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Paragraaf 4 Studievoortgang, inclusief Studieadvies 
 
Artikel 4.1  Studievoortgangsoverzicht 
  
In het jaar van eerste inschrijving ontvangt de student omstreeks week 13  van het 
studiejaar, doch in ieder geval gedurende het eerste semester van de opleiding een 
studievoortgangsoverzicht, met daarin een overzicht van de gerealiseerde studielast.   
  
 
Artikel 4.2  Voorlopig studieadvies / bindend studieadvies 
 
1   Omstreeks week 23 van het studiejaar, en zo mogelijk vóór het begin van het 

tweede semester ontvangt de student een schriftelijk voorlopig studieadvies, dat 
betrekking heeft op de door de student als zodanig aangewezen hoofdstudie aan 
de RUG. 
 

2  Dit voorlopig studieadvies geeft een waarschuwing indien er sprake is van 
onvoldoende studievoortgang, zodat de student nog de gelegenheid heeft om 
zijn prestaties te verbeteren. 
  

3 Wanneer de studievoortgang zodanig is dat in redelijkheid niet te verwachten is 
dat de student aan de voorwaarden als genoemd in artikel 4.3. lid 2 zal gaan 
voldoen, wordt de student uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur.  
Dit gesprek heeft tot doel het bespreken van de wijze van studeren, een 
heroverweging van de studiekeuze en een eventuele verwijzing naar een andere 
opleiding.  
 

4. Indien de resultaten hiertoe aanleiding geven wordt na het voorlopig 
studieadvies een bindend studieadvies als bedoeld in artikel 4.3 lid 2 
uitgebracht, conform de procedure als beschreven in artikel 4.5. 
 

 
Artikel 4.3 Definitief studieadvies / bindend studieadvies 
 
1. In week 47  van het studiejaar, doch uiterlijk aan het einde van het tweede 

semester in het eerste jaar van inschrijving ontvangt de student nogmaals een 
schriftelijk advies over de voortzetting van zijn opleiding, het definitief 
studieadvies. 
 

2.  Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6 wordt aan dit studieadvies een 
afwijzing met een bindend karakter verbonden, indien de student minder dan 
45  studiepunten (bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, variant 
AoLB minder dan 20 studiepunten) heeft behaald in het eerste jaar van zijn 
inschrijving, danwel het propedeutisch examen niet heeft behaald aan het eind 
van zijn tweede jaar van inschrijving (bij een deeltijdopleiding en de 
bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, variant AoLB aan het eind 
van zijn derde jaar van inschrijving), het bindend studieadvies. 

 
3. De afwijzing geldt gedurende een termijn van 2 volgende studiejaren en heeft 

betrekking op de CROHO-opleiding van inschrijving, alsmede op de door het 
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College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-opleidingen als genoemd in 
de bijlage bij deze regeling.  

 

4. Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten tellen alleen de 
studiepunten van de vakken als bedoeld in paragraaf 3. 
Bij het vaststellen van het aantal behaalde studiepunten als bedoeld in dit 
artikel tellen de studiepunten van verworven vrijstellingen en de resultaten van 
behaalde deeltoetsen mee.  

 

Artikel 4.4  Afwijkingen definitief studieadvies / bindend studieadvies 
 

   1. Aan de student die een verzoek tot uitschrijving met ingang van 1 februari van 
het eerste jaar van inschrijving doet, wordt geen definitief studieadvies 
uitgebracht.  

 Indien deze student zich in een volgend studiejaar opnieuw inschrijft, zal in dat 
volgende studiejaar het definitieve studieadvies worden uitgebracht. 
Voor de student die zich voorafgaand of met ingang van 1 februari uitschrijft 
voor een  opleiding en zich daarna in hetzelfde jaar met ingang van 1 februari 
inschrijft voor een door het College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-
opleiding als genoemd in de bijlage bij deze regeling geldt geen aanpassing van 
de norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. 

 Voor de student die zich voorafgaand of met ingang van 1 februari uitschrijft 
voor een voltijd opleiding en zich daarna in hetzelfde jaar met ingang van 1 
februari  inschrijft voor dezelfde CROHO-opleiding in deeltijd of voor een door 
het College van Bestuur aangewezen verwante CROHO-opleiding als genoemd 
in de bijlage bij deze regeling in deeltijd geldt geen aanpassing van de norm als 
bedoeld in art. 4.3 lid 2. De student krijgt een bindend studieadvies indien hij 
aan het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving 
minder dan 45 studiepunten heeft behaald, danwel het propedeutisch examen 
niet heeft behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving. Voor het 
overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige 
toepassing. 

 
2. De student die zich met ingang van 1 februari inschrijft voor een 

bacheloropleiding van de RUG, krijgt een bindend studieadvies indien hij aan 
het eind van het tweede semester van het eerste jaar van inschrijving minder 
dan 20 studiepunten van deze opleiding (bij een deeltijdopleiding of de 
bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, AoLB minder dan 10 
studiepunten) heeft behaald. Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in 
artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing.  

 
 
Artikel 4.5 Procedure uitreiken definitief studieadvies /  bindend 
studieadvies 
 
1. Het definitief studieadvies / bindend studieadvies wordt namens het College 

van Bestuur uitgebracht door het faculteitsbestuur.  
 

2. Alvorens een bindend studieadvies wordt uitgebracht, wordt de student in de 
gelegenheid gesteld te worden gehoord door of namens het faculteitsbestuur. 
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Artikel 4.6 Persoonlijke omstandigheden  
 
1. In zijn afweging om een bindend studieadvies uit te brengen betrekt het 

faculteitsbestuur op verzoek van de student diens persoonlijke 
omstandigheden. Uitsluitend persoonlijke omstandigheden die door de student 
na intreden zo spoedig als redelijkerwijs kan worden verlangd bij de 
studieadviseur zijn gemeld, worden door het faculteitsbestuur betrokken in zijn 
afweging.  
 

2. Indien op grond van de omstandigheden als bedoeld in lid 1 van een bindend 
studieadvies wordt afgezien, wordt aan de student aan het einde van diens 
volgende studiejaar opnieuw het studieadvies als bedoeld in art 4.3 uitgebracht.  

 
3. Omstandigheden als bedoeld in het eerste lid leiden niet automatisch tot een 

succesvolle aanspraak op een uitkering uit het Profileringsfonds.  
 
Artikel 4.7 Norm bij twee inschrijvingen 

1. Bij een inschrijving vanaf 1 februari voor een tweede voltijd bacheloropleiding 
die plaatsvindt in hetzelfde jaar van inschrijving als de eerste voltijd 
bacheloropleiding geldt voor de tweede opleiding geen aanpassing van de 
norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. 
Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving dient de student bij één van 
beide opleidingen 45 studiepunten te hebben behaald danwel het 
propedeutisch examen van één van beide opleidingen te hebben behaald aan 
het eind van zijn tweede jaar van inschrijving. Indien hieraan niet wordt 
voldaan, volgt een bindend studieadvies. Voor het overige zijn de bepalingen 
als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige toepassing.  

 
2. Bij een inschrijving vanaf 1 februari voor een tweede deeltijd 

bacheloropleiding of voor de bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, 
variant AoLB die plaatsvindt in hetzelfde jaar van inschrijving als de eerste 
deeltijd bacheloropleiding geldt voor de tweede opleiding geen aanpassing van 
de norm als bedoeld in art. 4.3 lid 2. 
Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving dient de student bij één van 
beide opleidingen 20 studiepunten te hebben behaald danwel het 
propedeutisch examen te hebben behaald aan het eind van zijn derdejaar van 
inschrijving. Indien hieraan niet wordt voldaan, volgt een bindend 
studieadvies. Voor het overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van 
overeenkomstige toepassing.  

  
3. Bij een inschrijving voor een tweede opleiding in deeltijd of voor de 

bacheloropleiding Pedagogische Wetenschappen, variant AoLB die plaatsvindt 
in hetzelfde jaar van inschrijving als de eerste opleiding in voltijd geldt de 
norm van de voltijdopleiding. Aan het eind van het eerste jaar van inschrijving 
dient de student 45 studiepunten te hebben behaald danwel het propedeutisch 
examen te hebben behaald aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving. 
Indien hieraan niet wordt voldaan, volgt een bindend studieadvies. Voor het 
overige zijn de bepalingen als bedoeld in artikel 4.3 van overeenkomstige 
toepassing. 
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Artikel 4.8 Beroepsbepaling 
 
In het besluit wordt melding gemaakt van de geldende rechtsbeschermings-
voorziening.  
 

Paragraaf 5 De postpropedeutische fase van de opleiding 

 

Artikel 5.1 Samenstelling post-propedeutische fase 
 
 
1.  De postpropedeutische fase omvat de volgende onderdelen: 
 1. Studieonderdelen behorende tot de major   (90 EC); 
 2. Een minor         (30 EC) 
 
2.   De studieonderdelen behorende tot de postpropedeutische fase, de daarbij 

behorende studielast en indien van toepassing de bijbehorende practica staan 
vermeld in de bijlage.  

  
 
Artikel 5.2 Criteria toelating postpropedeutische fase 
 
1. Toelaatbaar tot de postpropedeutische fase is de bezitter van het propedeutisch 

getuigschrift. 
 
2. Voorwaardelijk toelaatbaar is de student die ten minste 45 ECTS in het eerste 

jaar van de propedeutische fase heeft behaald of een voorlopig positief 
studieadvies heeft ontvangen.  

 
3. De voorwaardelijke toelating geldt niet voor de minor c.q. het derde jaar van de 

opleiding. Hiervoor is het propedeutisch getuigschrift vereist. 
 
4.  De voorwaardelijke toelating vervalt indien niet is voldaan aan de voorwaarden 

als bedoeld in artikel 4.3 lid 2.   
 

 
Paragraaf 6 Het Excellence Programme en het  
Honours College 

 
Artikel 6.1 Excellence Programme  
 

De opleiding heeft voor de postpropedeutische fase een Excellence Programme 
geformuleerd voor bijzonder getalenteerde studenten. Dit traject houdt een 
substantiële inhoudelijke verzwaring in van het studieprogramma. Voorzover 
hierdoor beperkte afwijkingen ontstaan van de verplichte onderdelen van de 
opleiding, beslist de Examencommissie hierover. Het programma en de 
selectieprocedure staan vermeld in de bijlage. 
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Artikel 6.2 Het Honours College 
 

1. De faculteit Gedrags- en MaatschappijWetenschappen neemt deel aan het 
honoursprogramma van het University of Groningen Honours College door 
middel van een Gemeenschappelijke Regeling.  

2. Studenten die zijn toegelaten tot de bacheloropleiding kunnen aan dit 
honoursprogramma deelnemen, indien zij worden geselecteerd door de Dean 
van het University of Groningen Honours College. Voor de selectieprocedure 
wordt verwezen naar de Onderwijs- en Examenregeling van het University of 
Groningen Honours College. 

3. Op het honoursprogramma is de Onderwijs- en Examenregeling van het 
University of Groningen Honours College van toepassing. 

4. In het bij het bachelordiploma behorende diplomasupplement wordt van het 
behalen van de honoursbul een aantekening gemaakt. 

 
 

Paragraaf 7 Tentamens en examens van de opleiding 
 
Artikel 7.1 Algemeen 
 
Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers 
uitgedrukt: 6 of hoger, respectievelijk 5 of lager. 
 
Artikel 7.2 Verplichte volgorde 
 
1. Voor sommige studieonderdelen geldt dat niet eerder aan het onderwijs en het 

tentamen kan worden deelgenomen dan nadat aan de eisen van andere 
studieonderdelen is voldaan. Indien dit van toepassing is, is dit vermeld in de 
bijlage. 

2. Voor studenten die in studiejaar 2009/2010 of eerder met de studie zijn 
begonnen geldt dat niet eerder kan worden deelgenomen aan enig onderdeel van 
de postpropedeutische fase dan nadat alle onderdelen van het propedeutisch 
examen zijn behaald. 

3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt een student op zijn verzoek 
toegelaten tot het afleggen van bepaalde tentamens van de postpropedeuse nog 
voordat hij het propedeutisch examen heeft behaald, onder de volgende 
voorwaarden: 

 a. van de propedeutische onderdelen genoemd in de bijlage heeft hij  een 
gezamenlijke studielast van 45 EC gerealiseerd; 

 b. van de propedeutische onderdelen heeft hij ten minste voldaan aan de 
in de bijlage genoemde onderdelen;  

 c. voor de toelating geldt een termijn van ten hoogste twaalf maanden. 
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 
aanzienlijke studievertraging. 
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Artikel 7.3 Tijdvakken en frequentie tentamens  
 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de onderdelen als bedoeld in artikel 3, 

artikel 5.1  en artikel 6.1 wordt in het semester waarin het vak gegeven wordt, 
tweemaal de gelegenheid gegeven.  

 
2. In afwijking tot het bepaalde in het eerste lid geldt voor enkele studieonderdelen 

een afwijkende regeling. Indien dit van toepassing is, is dit vermeld in de bijlage. 
 
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 7.4 Vorm van de tentamens 
 
1. De tentamens van de onderdelen als bedoeld in artikel 3, artikel 5.1 en artikel 6.1 

worden schriftelijk afgelegd. Indien van toepassing wordt een andere 
tentamenvorm vermeld bij de betreffende studieonderdelen in de bijlage.  

 
2.  Op verzoek van de student kan de Examencommissie toestaan 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 beperking aangepaste 
wijze af te leggen. De Examencommissie wint zo nodig deskundig advies in 
alvorens te beslissen. 

 
4. Voor de opleiding Sociologie geldt het volgende:  Bij studie-onderdelen die 

worden afgesloten met een werkstuk ontvangt de student naast het judicium 
terugkoppeling zowel over de kwaliteit van de inhoud van het werkstuk, alsmede 
over de getoonde schrijfvaardigheid van de student. 

 
Artikel 7.5 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. 
 
Artikel 7.6 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 met open vragen vast 

binnen 10 werkdagen en de uitslag van een schriftelijk tentamen met 
meerkeuzevragen binnen 5 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. 
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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 3.9, eerste lid, alsmede op 
de beroepsmogelijkheid bij het college van beroep voor de examens. 

 
5. De tentamenuitslag is definitief zes weken nadat de uitslag bekend is gemaakt. 
 

Artikel 7.7 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 7.8 Inzagerecht 
 
1. Gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag van een 

schriftelijk tentamen krijgt de student op verzoek inzage in het beoordeelde werk. 
Tevens wordt de student op verzoek tegen kostprijs een kopie verschaft van dat 
werk. 

 
2. Gedurende de in het eerste lid genoemde termijn kan elke tentamendeelnemer 

kennis nemen 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 verzoek een kopie tegen 

kostprijs krijgt van één of meerdere van de vragen en opdrachten. 
 
4. Er is een, eventueel collectieve, inzagemogelijkheid waarin op verzoek van de 

student feedback wordt gegeven over de juiste antwoorden van het afgenomen 
tentamen. Voorafgaand aan de tentamengelegenheid maakt de examinator 
bekend hoe en wanneer deze inzagemogelijkheid plaatsvindt, maar in elk geval 
binnen 15 werkdagen na afname van het tentamen. Indien de betrokkene 
aantoont door overmacht verhinderd te zijn of te zijn geweest om op een vooraf 
vastgestelde plaats en tijdstip te verschijnen, wordt een andere mogelijkheid 
geboden, bij voorkeur en zo mogelijk binnen de in het eerste lid genoemde 
termijn van zes weken. 

 
Artikel 7.9 Vrijstelling  
 
De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de desbetreffende 
examinator, vrijstelling verlenen van een tentamen, indien de student: 
a. hetzij een qua inhoud en niveau overeenkomstig onderdeel van een universitaire 

of hogere beroepsopleiding heeft voltooid; 
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b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 

 
Artikel 7.10 Examen 
 
1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast, zodra de student 

de voor het examen benodigde tentamens heeft behaald, waarmee hij tevens 
de benodigde  academische vorming heeft verworven en reikt daartoe een 
getuigschrift uit. 

 
2. Alvorens de uitslag van het examen vast te stellen kan de Examencommissie 

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 daartoe aanleiding geven. 

 
3. Met de vaststelling van de uitslag van het examen draagt de 

Examencommissie tevens zorg voor een spoedige afhandeling van de 
buluitreiking.  

 
4. Indien de student de datum van zijn afstuderen wil uitstellen in verband met 

nog extra af te leggen tentamens, dient hij de Examencommissie tijdig 
schriftelijk  hiertoe te verzoeken. 

 
Artikel 7.11 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. 
 
Artikel 7.12 Judicium 

 
1. De Examencommissie beoordeelt of aan het bachelorgetuigschrift een 

onderscheiding wordt toegekend. 
2. Hierbij dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan: 

a)   Het cijfer voor de scriptie moet voldoen aan de volgende minima:  

 ‘Cum laude’: het cijfer voor de scriptie of thesis is ten minste 8,0; 

 ‘Summa cum laude’: het cijfer voor de scriptie of thesis is ten minste 
9,0. 

b)   Het onafgeronde gewogen gemiddelde van alle onderwijseenheden, 
exclusief de scriptie, van het door de Examencommissie goedgekeurde 
examenprogramma is   

 groter dan of gelijk aan 8,0 voor ‘Cum laude’; 

 groter dan of gelijk aan 9,0 voor ‘Summa cum laude’. 
 

3. Geen judicium wordt toegekend indien de omvang van de vrijstellingen in ECTS 
meer  dan de helft van het totaal aantal ECTS van de opleiding bedraagt. 
 

4. Voor het behalen van enig judicium geldt dat het tentamen van een 
onderwijseenheid slechts eenmaal afgelegd mag zijn. 
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5. Voor het behalen van een judicium geldt dat voor geen enkel vak een cijfer lager 
dan 7,0  is behaald. 

 
6. In bijzondere gevallen kan de Examencommissie afwijken van het bepaalde in de 

leden twee tot en met vijf van dit artikel.  
 
7. Voor studenten die vóór 1 september 2012  de opleiding hebben aangevangen 

blijft de judiciumregeling van kracht die voor hen gold op 31  augustus 2012. 
 
Artikel 7.13 Educatieve minor 
 
1.  Beoordeling van de examenonderdelen van de educatieve minor die door de 
 opleiding Sociologie aangeboden wordt, vindt plaats conform de regels en 
 richtlijnen vastgesteld door de Examencommissie van het UOCG zoals deze zijn 
 omschreven in de studiegids van het UOCG. 
2. De student wordt één keer per studiejaar (aan het eind van het vijfde semester) 
in  de gelegenheid gesteld de examenonderdelen van de minor met goed gevolg af te 
 sluiten. In het zesde semester wordt per examenonderdeel minimaal één 
 herkansing geboden. De educatieve minor wordt met goed gevolg afgesloten 
 indien de student voor beide examenonderdelen van de minor een voldoende 
 heeft behaald. 
3. Tentamens voor de examenonderdelen van de educatieve minor worden 
 mondeling danwel schriftelijk afgelegd op een door de Examencommissie van 
het  UOCG vastgestelde wijze. Het practicum wordt afgelegd aan de hand van 
 lesobservaties en evaluaties en verslagen van gegeven lessen en van het 
 functioneren in de school. 
 
Artikel 7.14 Toetsplan 
 
Er is een door het faculteitsbestuur vastgesteld toetsplan. Dit toetsplan bevat de 
volgende onderwerpen: 
1. de eindtermen van de opleiding; 
2. de curriculumonderdelen en leerdoelen van ieder curriculumonderdeel; 
3. de relatie tussen curriculumonderdelen en eindtermen; 
4. de toegepaste toetsvorm en de toetsmomenten per onderdeel; 
5. de gehanteerde opstellingsprocedures, beoordelingsprocedures en 

beoordelingscriteria; 
6. de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de verschillende onderdelen 

van het toetsbeleid; 
7. de wijze van periodieke evaluatie. 
 

Paragraaf 8 Vooropleiding 
 
Artikel 8.1 Numerieke beperking 
 
Voor de opleiding Psychologie geldt een numerieke beperking van 850 
opleidingsplaatsen.  De beschikbare plaatsen worden toegewezen volgens de 
selectiecriteria zoals vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 24 oktober 2011.  
De werkwijze en toewijzing van plaatsen is vastgelegd in het decentraal 
selectieprotocol van de opleiding Psychologie. 
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Artikel 8.2 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 v.w.o.-eindexamen: Wiskunde1  

 
2. De Examencommissie kan in bijzondere gevallen een universitair docent in het 

desbetreffende vak belasten met het afnemen van een of meer tentamens. 
 
Artikel 8.3 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, 
programma II (NT2-II). 
 

Artikel 8.4 Colloquium doctum 
 
Het toelatingsonderzoek, bedoeld in art. 7.29 van de wet, heeft betrekking op de 
volgende vakken op VWO-niveau: 
Voor de opleiding Pedagogische Wetenschappen: Wiskunde A1 en Engels, 
Voor de opleiding Psychologie: Wiskunde A1, Engels en Biologie 
Voor de opleiding Sociologie: Wiskunde A1 en Engels 

 
Artikel 8.5 Inschrijving 
 
Het is niet mogelijk zich voor de opleiding in te schrijven dan nadat aan de eisen 
bedoeld in de artikelen 8.2 en 8.3 of de artikelen 8.3 en 8.4 is voldaan. 
 

Paragraaf 9 Studiebegeleiding 
 
Artikel 9.1 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 hem behaalde studieresultaten van de opleiding. 
  

                                                   
 
1 Degenen die géén wiskunde hebben op het niveau van de vwo-opleiding, of daarmee volgens de 
wet gelijkgestelde opleidingen, worden geacht deficiënt in wiskunde te zijn. Studenten met een HBO-
diploma of -propedeuse worden op grond van artikel 7.28 van de Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek geacht niet deficiënt te zijn voor wiskunde. 
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Artikel 9.2 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. 
 

Paragraaf 10 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 10.1 Vervangende eisen ‘oude stijl’- v.w.o. 
 
Voor de bezitter van een v.w.o.-diploma, dat is behaald volgens de op 31 juli 1998 
geldende bij of krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde 
voorschriften worden deficiënties in de hierna genoemde vakken vervuld door het 
ten genoegen van de Examencommissie afleggen van de desbetreffende tentamens 
op het niveau van het v.w.o.-eindexamen: Wiskunde A (oud), Wiskunde A1 of 
Wiskunde C (nieuw). 
 
Artikel 10.2 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. 

Artikel 10.3 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 10.4 Inwerkingtreding 
 
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2012. 
Aldus vastgesteld door het faculteitsbestuur op 18 mei 2012. 
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Paragraaf 1 Doel van de opleiding en taal van de cursussen 
 
Artikel 1.1 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;  

 een zodanige voorbereiding te geven dat deze kan worden toegelaten tot de 
masteropleiding Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 
Artikel 1.2 Voertaal 
 
Studieonderdelen die in het Engels worden aangeboden in het derde jaar zijn met 
een E in de code aangemerkt en worden in beginsel in het Engels getentamineerd. De 
student mag in beide talen antwoorden indien het een essaytentamen betreft. 
Studieonderdelen in het derde jaar die met een N en met een E in de code zijn 
aangemerkt, worden in beide talen aangeboden. Zie voor het complete Engelstalige 
programma de studiegids “Bachelor Programme”.  
 
Studenten schrijven zich in voor óf het Nederlandstalige óf het Engelstalige 
programma. Na het behalen van de propedeuse in het Nederlandstalige programma 
kan toelating tot het Engelstalige postpropedeutische programma gevraagd worden. 
Zie artikel 8.3b van de GMW-OER voor de toelatingseisen voor dit programma.  
 
 
Paragraaf 2 Propedeutische fase van de opleiding 
 
Artikel 2.1 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  Sociale en cross-culturele Psychologie 5 EC 
BA1-05  Statistiek IA 5 EC 
BA1-07  Ontwikkelingspsychologie 5 EC 
BA1-08  Statistiek IB 5 EC 
BA1-09  Gespreks- en groepsvaardigheden 5 EC 
BA1-11  Biopsychologie 5 EC 
BA1-12  Persoonlijkheid en individuele verschillen 5 EC 
BA1-21 Wetenschappelijk denken 5 EC 
BA1-22 Introductie in onderzoeksmethoden 5 EC 
BA1-23 Schrijven en presenteren 5 EC 

 
 
Artikel 2.2 Propedeutische practica 
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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  14 uren 
BA1-08: oefening en opdrachten  14 uren 
BA1-09: oefening, opdrachten en verslaglegging 140 uren 
BA1-21: oefening, opdrachten en verslaglegging 140 uren 
BA1-22: oefening, opdrachten en verslaglegging  10 uren 
BA1-23: oefening, opdrachten en verslaglegging 140 uren 

 
2.  Het tentamen van een onderdeel genoemd in dit artikel mag niet eerder 

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: BA1-09, BA1-21 en BA1-23. 

 
Paragraaf 3 Postpropedeutische fase van de opleiding 
 
Artikel 3.1 Samenstelling postpropedeutische fase 
 
1. De postpropedeutische fase omvat de volgende onderdelen: 

1. studieonderdelen behorend tot de major  90 EC 
2. studieonderdelen behorend tot de minor  30 EC 

 
2. De studieonderdelen behorend tot de major omvatten de volgende onderdelen 

met de daarbij vermelde studielast: 
1. een algemeen verplicht deel van 60 EC; 
2. een differentiatiedeel van 20 EC; 
3. een bachelorthese van 10 EC. 

 
3. De minor omvat een keuze uit: 

1. een verdiepingsminor Psychologie in de gezondheidszorg, bestaande 
uit een pakket van door de opleiding aangeboden vakken; 

2. een universitaire minor, bestaande uit het aanbod van universitaire 
minors door de faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierbij 
komen de universitaire minors die door de opleiding zelf worden 
aangeboden niet in aanmerking als keuze; 

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

 
Artikel 3.2 Het algemeen verplichte gedeelte van de major 
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1. Het algemeen verplichte gedeelte van de major bestaat uit de volgende 
cursussen met een studiebelasting zoals aangegeven: 

 
BA2-21 Cognitieve psychologie en neuropsychologie 5 EC 
BA2-22 Klinische psychologie 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. De volgende onderdelen, als genoemd in artikel 3.2 lid 1, omvatten, naast het 
onderwijs in de vorm van hoorcolleges, een practicum in de daarbij 
aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang: 

 
BA2-07: oefening en opdrachten  26 uren 
BA2-09: oefening, opdrachten en verslaglegging 140 uren 
BA2-11: oefening en andere werkvormen 140 uren 
BA2-12: oefening en opdrachten  12 uren 
BA2-13: oefening, opdrachten en verslaglegging 140 uren 

 
3. Het tentamen van het onderdeel genoemd in artikel 3.2 lid 1 mag niet eerder 

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: BA2-09, BA2-11 en BA2-13. 
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Artikel 3.3 Het differentiatiedeel van de major 
 
1. In het differentiatiedeel van de major worden zes differentiatierichtingen 

onderscheiden (1-6). Studenten dienen in ten minste één van de in dit artikel 
genoemde differentiatierichtingen ten minste 10 EC te behalen, samen te 
stellen uit de in dit artikel genoemde studieonderdelen. De resterende 10 EC 
die deel uitmaken van het differentiatiedeel kunnen vrijelijk gekozen worden 
uit het totale aanbod van de in dit artikel genoemde studieonderdelen. 

 
Differentiatierichtingen: 

1. Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie 
PSB3N-IO01 Groepsdynamische vaardigheden 5 EC 
PSB3N-IO02  Conflicthantering 5 EC 
PSB3N-IO03  Personeelspsychologie 5 EC 
PSB3E-IO04  Current topics in organizational psychology 5 EC 
PSB3E-IO06  Sport and exercise psychology 5 EC 
PSB3E-IO07  Organisational change 5 EC 
PSB3E-IO08  Diversity in organizations 5 EC 
 

 2. Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie  
PSB3E-CP02 Cognition and attention 5 EC 
PSB3E-CP03 Thinking and decision making 5 EC 
PSB3E-CP04 Human factors 5 EC 
PSB3E-CP06 Cognitive neuroscience 5 EC 
PSB3E-CP07 Perception 5 EC 
 

 3. Klinische Neuropsychologie  
PSB3E-CN01 Clinical neuropsychology 5 EC 
PSB3E-CN02 Mind, brain and education 5 EC 
PSB3E-CN03 Developmental Neuropsychology 5 EC 
PSB3E-CN05 Gerontology 5 EC 

 
4. Klinische Psychologie 

PSB3E-KP01 Psychopathology: symptoms,  
 classification and diagnosis  5 EC 
PSB3N-KP02 Theorieën over psychopathologie  5 EC 
PSB3E-KP06 Cognitive behavioural processes  
 across disorders: a trans-diagnostic approach 5 EC 
PSB3E-KP07 Introduction to cognitive behavioural therapies 5 EC 

 
5. Ontwikkelingspsychologie 

PSB3N-OP01 Theorieën over ontwikkelingsgebieden  5 EC 
PSB3N-OP02 Ontwikkeling en interventie  5 EC 
PSB3N-OP03 Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs  5 EC 
PSB3E-CN02 Mind, Brain and education  5 EC 

 
6. Sociale Psychologie en haar Toepassingen 

PSB3E-SP01 Group dynamics  5 EC 
PSB3E-SP02 Intergroup relations  5 EC 
PSB3E-SP03 The social psychology of communication  5 EC 
PSB3E-SP04 Social cognition and affect  5 EC 
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PSB3E-SP05 Interpersonal relations  5 EC 
PSB3E-SP06 Consumer and economic psychology  5 EC 
PSB3E-SP07 Social influence  5 EC 
PSB3N-SP08 Massapsychologie  5 EC 

 
2. De volgende onderdelen, als genoemd in dit artikel omvatten, naast het 

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

 PSB3N-IO01 oefening en andere werkvormen 140 uren 
 PSB3N-IO04 oefening en andere werkvormen  60 uren 
 PSB3E-IO08 oefening en andere werkvormen  12 uren 
 
3.  Het tentamen van het onderdeel genoemd in artikel 3.3 lid 1 mag niet eerder 

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: PSB3N-IO01. 

 
5. De tentamens van de in artikel 3.3 genoemde onderdelen worden schriftelijk 

afgelegd. 
 
Artikel 3.4 De bachelorthese 
 
1. De bachelorthese (PSB3N-BT) omvat een practicum in de hieronder 

aangegeven vorm en van de daarbij vermelde omvang: 
oefening, verslaglegging, 280 uren. 

2. Met betrekking tot de volgende onderdelen geldt het met voldoende resultaat 
deelnemen aan het practicum als het behalen van het desbetreffende 
tentamen: bachelorthese. 

 
Artikel 3.5 Het minorgedeelte van de postpropedeutische fase 
 
1. De in artikel 3.1 lid 3.1 genoemde verdiepingsminor Psychologie in de 

gezondheidszorg kan worden samengesteld door 6 van de hieronder 
genoemde vakken of de equivalente vakken zoals vermeld in artikel 3.6 lid 1 te 
kiezen: 
PSB3E-KP01 Psychopathology: symptoms, classification  
 and diagnosis  5 EC 
PSB3E-KP06 Cognitive behavioural processes across  

disorders: a trans-diagnostic approach 5 EC 
PSB3E-KP07 Introduction to cognitive behavioural  
 therapies 5 EC 
PSB3N-OP02 Ontwikkeling en interventie 5 EC 
PSB3E-CN01  Clinical neuropsychology 5 EC 
PSB3E-CN03  Developmental neuropsychology 5 EC 
PSB3E-CN05 Gerontology 5 EC 
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PSB3N-M01  Ontwikkeling tijdens adolescentie en 
volwassenheid 5 EC 

PSB3N-M02 Biopsychologie van de ontwikkeling- 
 stoornissen 5 EC 
PSB3N-M03 Seksuologie  5 EC  
PSB3N-M04 Forensische psychologie 5 EC 
PSB3N-M12 Overzicht van psychotherapie 5 EC 
PSB3E-M13 Deception in clinical settings 5 EC 
 

Maximaal één van de volgende 2 cursussen kan gekozen worden: 
PSB3N-KP04 Diagnostische vaardigheden bij  
 advisering en hulpverlening 5 EC 
PSB3N-OP04 Diagnostiek in de ontwikkelings- 

psychologische praktijk 5 EC 
 
De verdiepingsminor Psychologie in de gezondheidszorg mag alleen gevolgd worden 
door studenten die ingeschreven staan voor de bacheloropleiding psychologie. 
 
2. De vrije-keuzeminor mag worden samengesteld door een pakket van vakken 

van 30 EC te kiezen uit de hieronder genoemde vakken of de equivalente 
vakken zoals vermeld in artikel 3.6 lid 1, en vakken van het differentiatiedeel 
van de major, genoemd in artikel 3.3. 
 
PSB3N-M01 Ontwikkeling tijdens adolescentie en volwassenheid 5 EC 
PSB3N-M02 Biopsychologie van de ontwikkelingsstoornissen 5 EC 
PSB3N-M03 Seksuologie      5 EC 
PSB3N-M04 Forensische psychologie    5 EC 
PSB3N-M05 Controversen in de psychologie   5 EC 
PSB3E-M06 Human error      5 EC 
PSB3E-M07 Experimental methods     5 EC 
PSB3N-M08 Onderwijsvaardigheden    10 EC 
PSB3E-M11 Programming for psychologists   5 EC 
PSB3N-M12 Overzicht van psychotherapie    5 EC 
PSB3E-M13 Deception in clinical settings    5 EC 
PSB3E-M14 Learning: theory and practice    5 EC 
PSB3N-LT Literatuurtentamen  5 EC 

 
Vakken van een andere universitaire bacheloropleiding in binnen of 
buitenland, onder goedkeuring van de Examencommissie. 

 
3. De volgende onderdelen, als genoemd in artikel 3.5 lid 1 en 2 omvatten, naast 

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

 PSB3N-KP04: oefening en andere werkvormen 140 uren 
 PSB3N-OP04: oefening en andere werkvormen 140 uren 
 PSB3N-M08: oefening en andere werkvormen 280 uren 
 PSB3N-M11: oefening en andere werkvormen 140 uren 
 
4. Het tentamen van een onderdeel genoemd in artikel 3.5 lid 1 en artikel 3.5 lid 2 

mag niet eerder worden afgelegd dan nadat het desbetreffende practicum in het 
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overeenkomstige dan wel 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: 
PSB3N-KP04, PSB3N-OP04, PSB3N-M08, PSB3N-M11. 

 
6. De tentamens van de in artikel 3.5 lid 1 en artikel 3.5 lid 2 genoemde 

onderdelen worden schriftelijk afgelegd, met uitzondering van PSB3N-LT, 
welke in overleg met de docent ook mondeling afgelegd mag worden. 

 
Artikel 3.6 Equivalenties 
 
1. De hieronder genoemde cursussen mogen niet gevolgd worden door studenten 

die in een eerder studiejaar de daarnaast vermelde corresponderende cursus 
behaald hebben. 

 
Oude code: Nieuwe code: Nieuwe naam: 
1e jaar 
Ba1-06 & 13   BA1-21 Wetenschappelijk denken   
BA1-10  BA1-22 Introductie in onderzoeksmethoden   
BA1-14   BA1-23 Schrijven en presenteren  
2e jaar 
BA2-01  BA2-21 Cognitieve psychologie en neuropsychologie  
BA2-02  BA2-22 Klinische psychologie   
3e jaar 
AOP 
PSBA3-AOP1 PSB3N-IO01 Groepsdynamische vaardigheden 
PSBA3-AOP1 PSB3E-IO01 Dynamic skills in groups 
PSBAM-AOP2 PSB3N-IO02 Conflicthantering 
PSBA3-AOP3 PSB3N-IO03 Personeelspsychologie 
PSBAM-AOP4 PSB3E-IO04 Current topics in organizational psychology 
PSBAM-AOP6 PSB3E-IO06 Sport and exercise psychology 
PSBA3-AOP7 PSB3E-IO07 Organisational change 
PSBA3-AOP2 PSB3E-IO08 Diversity in organizations 
CPP 
PSBA3-HG2 PSB3E-CP02 Cognition and attention 
PSBAM-HG2 PSB3E-CP03 Thinking and decision making 
PSBA3-AOP4 PSB3E-CP04 Human factors 
PSBA3-HG6 PSB3E-CP06 Cognitive neurosciences 
PSBAM-HG7 PSB3E-CP07 Perception 
CNP 
PSBA3-HG1 PSB3E-CN01 Clinical neuropsychology 
PSBA3-KO9 PSB3E-CN02 Mind, brain and education 
PSBA3-HG3 PSB3E-CN03 Developmental Neuropsychology 
PSBAM-HG5 PSB3E-CN05 Gerontology 
KP 
PSB3E-CD1 PSB3E-KP01 Psychopathology: symptoms, classification 

and diagnosis 
PSBA3-KO2 PSB3N-KP02 Theorieën over psychopathologie 
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PSBA3-KO3 PSB3E-KP01 Psychopathology: symptoms, classification 
and diagnosis 

PSBAM-KO4 PSB3N-KP04 Diagnostische vaardigheden bij advisering 
en hulpverlening 

PSBEM-CD1 PSB3E-KP05 Diagnosis and assessment 
PSBAM-KO1 PSB3E-KP06 Cognitive behavioural processes across 

disorders: a trans-diagnostic approach 
PSBA3-KO10 PSB3E-KP07 Introduction to cognitive behavioural 

therapies 
OP 
PSBA3-KO1 PSB3N-OP01 Theorieën over ontwikkelingsgebieden 
PSBAM-KO7 PSB3N-OP02 Ontwikkeling en interventie 
PSBA3-KO8 PSB3N-OP03 Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs 
PSBAM-KO8 PSB3N-OP04 Diagnostiek in de 

ontwikkelingspsychologische praktijk 
SPT 
PSBAM-SPT1 PSB3E-SP01 Group dynamics 
PSBA3-SPT2 PSB3E-SP02 Intergroup relations 
PSBAM-SPT3 PSB3E-SP03 The social psychology of communication 
PSBA3-SPT4 PSB3E-SP04 Social cognition and affect 
PSBAM-SPT2 PSB3E-SP05 Interpersonal relations 
PSBAM-06 PSB3E-SP06 Consumer and economic psychology 
PSBAM-SPT7 PSB3E-SP07 Social influence 
PSBA3-SPT8 PSB3N-SP08 Massapsychologie 
Divers 
PSBAM-01 PSB3N-M01 Ontwikkeling tijdens adolescentie en 

volwassenheid 
PSBAM-02 PSB3N-M02 Biopsychologie van de 

ontwikkelingsstoornissen 
PSBAM-03 PSB3N-M03 Seksuologie 
PSBAM-04 PSB3N-M04 Forensische psychologie 
PSBAM-05 PSB3N-M05 Controversen in de psychologie 
PSBAM-AOP3 PSB3E-M06 Human error 
PSBAM-07 PSB3E-M07 Experimental methods 
PSBAM-08 PSB3N-M08 Onderwijsvaardigheden 
PSBAM-09 PSB3E-M09 Philosophy of psychology 
PSBAM-AOP4 PSB3E-IO04 Current topics in organisational psychology 
PSBAM-11 PSB3E-M11 Programming for psychologists 
PSBAM-12 PSB3N-M12 Overzicht van psychotherapie 
PSBAM-13 PSB3E-M13 Deception in clinical settings 
PSBAM-HG1 PSB3E-M14 Learning: theory and practice 
Algemeen 
PSBA3-BT PSB3N-BT Bachelorthese 
PSBAM-LT PSB3N-LT Literatuurtentamen 
PSBE3-BT PSB3E-BT  Bachelor thesis 
PSBEM-LS PSB3E-LT  Literature study 
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Artikel 3.7 Het excellentietraject 
 
1. De opleiding biedt in het eerste postpropedeutische jaar van de studie een 

excellentietraject voor getalenteerde studenten. Het excellentietraject is 
samengesteld uit de volgende onderdelen met de bijhorende studielast: 

 
- BE2-HO1: Honours-onderzoekseminar 2 EC 
- BE2-HO2: Honours-theorieseminar 2 EC 
- BE2-HO3: Honours-themabijeenkomsten 4 EC 
- BE2-HO4: Honours-onderzoeksstage 7 EC 

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

van 120 EC. 
 
3. De volgende onderdelen, als genoemd in artikel 3.7 lid 1, omvatten, naast het 

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

- BE2-HO1: oefening en andere werkvormen  56 uren; 
- BE2-HO2: oefening en andere werkvormen  56 uren; 
- BE2-HO3: oefening en andere werkvormen 112 uren; 
- BE2-HO4: oefening en andere werkvormen 196 uren. 

 
4. Het tentamen van een onderdeel genoemd in artikel 3.7. lid 1 mag niet eerder 

worden afgelegd dan nadat het desbetreffende practicum in het 
overeenkomstige 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: 
BE2-HO1, BE2-HO2, BE2-HO3, BE2-HO4. 

 
6. Toelaatbaar tot het excellentietraject zijn studenten die het propedeutisch 

examen in één studiejaar behaald hebben. Toelaatbare studenten kunnen 
solliciteren op een plaats in het excellentietraject door een brief met motivatie, 
cijferlijst en propedeuseproef op te sturen naar de coördinator van het 
programma. Selectie gebeurt op basis van de toegezonden stukken.  

 
7. Toegelaten studenten volgen in principe alle onderdelen van het 

excellentietraject zoals genoemd in artikel 7.1 lid 1. Elk van de met succes 
afgeronde afzonderlijke onderdelen wordt op het diploma supplement 
genoemd. 

 
 
Paragraaf 4 Tentaminering en tentamens in het programma 
 
Artikel 4.1 Verplichte volgorde van tentamens 
 
1. Aan de tentamens van de volgende onderdelen mag pas worden deelgenomen 

als de tentamens van de daarbij vermelde onderdelen zijn behaald: 
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a. het onderdeel BA2-06 ná het behalen van het onderdeel BA1-05 en/of 
BA1-08; 

b. de onderdelen BA2-07 en BA2-09 ná het behalen van de onderdelen BA1-
05 en BA1-08; 

c. het onderdeel Ba2-12 ná het behalen van de onderdelen BA1-05, BA1-08 
en BA2-07 waarbij voor dit laatste onderdeel een cijfer van 5 of hoger dient 
te zijn gehaald; 

d. het onderdeel PSB3N-IO01 ná het behalen van het onderdeel BA1-09; 
e. het onderdeel PSB3N-M08 ná het behalen van het onderdeel BA2-11; 
f. de bachelorthese (PSB3N-BT) ná het behalen van de onderdelen BA2-06, 

BA2-07, BA2-08 en BA2-09. 
 

2. In aanvulling op het in artikel 7.2 van de GMW-OER bepaalde geldt de toegang 
uitsluitend voor de tentamens van het verplichte postpropedeutische programma, 
zoals genoemd in artikel 3.2.1. van deze bijlage.  

 
3. In aanvulling op het in artikel 7.2 van de GMW-OER bepaalde geldt voor 

studenten die in studiejaar 2009-2010 of eerder met de studie zijn begonnen dat 
pas toelating tot bepaalde tentamens van de postpropedeuse kan worden 
verkregen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

1. van de propedeutische onderdelen genoemd in art. 2.1 van deze bijlage is 
ten minste 45 EC behaald; 

2. de onderdelen “Overzicht van de Psychologie” (BA1-01) en “Statistiek IA” 
(BA1-05) zijn behaald. 

Deze toelating geldt uitsluitend voor de tentamens van het verplichte 
postpropedeutische programma zoals genoemd in artikel 3.2.1. van deze bijlage.  
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19 Regels en Richtlijnen 
 

Van de examencommissie Psychologie voor het studiejaar 2012-2013 
(d.d. 5 juli 2012) 

 
Artikel 1 - Toepassingsgebied  
Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens die worden 
aangeboden door de Bacheloropleiding Psychologie, hierna te noemen: de opleiding.  
 
Artikel 2 - Begripsomschrijving  
In deze regels en richtlijnen wordt verstaan onder:  
- GMW-examenregeling: de facultaire Onderwijs- en Examenregeling laatstelijk 

vastgesteld op 18 mei 2012;  
- Opleidings-examenregeling: de bijlage bij de GMW-examenregeling waarin de 

opleidingsspecifieke regelingen zijn opgenomen, laatstelijk vastgesteld op 5 juli  
2012 

- examencommissie: de examencommissie van Psychologie;  
- examinandus/a: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen;  
- afsluitend examen: het bachelorexamen.  
De overige begrippen hebben de betekenis die bovengenoemde examenregelingen 
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, respectievelijk 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 mondeling zal worden afgelegd.  
 
Artikel 5 - Vaststelling uitslag examen  
1. Indien de examencommissie besluit tot het instellen van een onderzoek als bedoeld 
in artikel 7.10 lid 2 van de GMW-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 – Toekenning van judicia 
In afwijking van het bepaalde in artikel 7.12 van de GMW-examenregeling geldt voor 
studenten die voor 1 september 2012 zijn gestart met de opleiding en onafgebroken 
zijn ingeschreven: 
1. Aan de uitslag van het afsluitend examen kan het predicaat “Cum laude” of 
“Summa cum laude” worden toegekend indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
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a) het gewogen onafgeronde gemiddelde van de voor het examenprogramma 
behaalde onderdelen is 8 of hoger (voor cum laude) of 9 of hoger (voor summa cum 
laude); 
b) het onderdeel bachelorthese is behaald met een 8 of hoger (voor Cum laude) of 9 
of hoger (voor Summa cum laude); 
c) geen de onderdelen is behaald met een cijfer lager dan 7. 
Hierbij worden alleen de onderdelen betrokken die deel uitmaken van het examen.  
Toelichting: voor de berekening van het gewogen gemiddelde resultaat en de 
bepaling van het judicium conform de regels in de examenregeling tellen alleen de 
vakken die deel uitmaken van het examenprogramma en die op het 
diplomasupplement worden vermeld. Wie meer vakken heeft gedaan dan voor het 
examenprogramma noodzakelijk is moet bij het aanvragen van het examen 
aangeven welke vakken voor het examenprogramma van 180 EC moeten meetellen  
2. Het predicaat “(Summa) 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. De examencommissie kan op 
verzoek van de examinandus/a van deze regel afwijken. 
Het predicaat “(Summa) Cum laude” wordt niet aan de uitslag van het afsluitend 
examen verbonden indien minder dan 90 studiepunten (EC) binnen de 
postpropedeutische fase van de opleiding zijn behaald. De examencommissie kan op 
verzoek van de examinandus/a in bijzondere gevallen hiervan afwijken. 
Toelichting: Afwijkingen van de regels voor de toekenning van een judicium kan 
gebeuren bijvoorbeeld, wanneer de examinandus/a kan aantonen zeer goed 
gepresteerd te hebben op examenonderdelen voldaan buiten de opleiding. 
  
In aanvulling van het bepaalde in artikel 7.12 van de GMW-examenregeling geldt 
voor alle studenten in de opleiding: 
3. Uitgesloten van toekenning van een judicium “(Summa) Cum laude” is de uitslag 
van het examen van een examinandus/a aan wie een maatregel is opgelegd voor 
fraude in het kader van artikel 13 van deze Regels en Richtlijnen, of voor wangedrag. 
Toelichting: dit artikel is van toepassing op alle onderdelen en tentamens die de 
student aan de RUG tijdens of in het kader van de opleiding heeft gedaan, al dan 
niet als deel van het examenprogramma, aangezien het judicium (summa) cum 
laude niet alleen betrekking heeft op intellectuele maar ook op ethische 
voortreffelijkheid.  
 
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.  
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Artikel 8 – Aanmelding  
1. Voor deelname aan een onderdeel van de opleiding en voor deelname aan een 
tentamen is de examinandus/a verplicht zich in te schrijven.  
2. a. Examinandi/ae 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. Examinandi/ae 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 examinandi/ae zich voor een hertentamen kunnen 
inschrijven als zij zich niet voor het eerste tentamen hebben ingeschreven.  
3. Examinandi/ae die zich niet hebben ingeschreven voor een onderdeel of voor een 
tentamen zijn van deelname aan dit onderdeel of tentamen uitgesloten.  
4. a. De inschrijving vindt plaats door middel van het ProgressWWW systeem 
uiterlijk op de vierde werkdag voor de dag waarop het desbetreffende onderdeel 
begint dan wel waarop het desbetreffende tentamen zal worden afgenomen.  
b. Voor practica sluit de inschrijving tien werkdagen voordat het blok begint waarin 
het practicum wordt gegeven; in individuele gevallen kan de inschrijving later 
geschieden als de tijdvolgordelijkheid van de toelatingsprocedure dat noodzakelijk 
maakt.  
5. Vanwege de productie van tentamens met tafeltoewijzing kan na het sluiten van de 
inschrijvingstermijn via ProgressWWW GEEN na-inschrijving meer plaatsvinden.  
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. Voor onderdelen met een practicum volgens geldende artikelen van de opleidings-
examenregeling, waarbij dit practicum voorwaarde is voor, of deel uitmaakt van het 
tentamen, of het tentamen vormt, bestaat de verplichting om bij niet-deelname de 
inschrijving ongedaan te maken uiterlijk op het moment dat de inschrijving sluit. 
Studenten die hieraan niet voldoen worden bij de volgende gelegenheid dat het 
onderdeel wordt aangeboden slechts toegelaten als bij de aanvang van het onderdeel 
blijkt dat de capaciteit dit toestaat.  
8. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijkingen toestaan van het 
bepaalde in de voorgaande leden met betrekking tot de plaats waar en het tijdstip 
waarop de aanmelding moet zijn geschied.  
9. De aanmelding voor het propedeutisch examen gebeurt automatisch, zodra is 
vastgesteld dat voldaan is aan alle examenvoorwaarden. De examinandus/a ontvangt 
een uitnodiging voor de eerstvolgende gelegenheid dat de bul kan worden opgehaald 
dan wel wordt uitgereikt, uiterlijk vijf werkdagen voor deze gelegenheid.  
10. De examinandus/a wordt uitgenodigd om zich aan te melden voor het afsluitend 
examen zodra de these wordt ingeleverd. Als of zodra blijkt dat de examinandus/a 
voldaan heeft aan de exameneisen stuurt de examencommissie hiervan binnen 20 
werkdagen een bevestiging, waarin de examendatum en de datum van de uitreiking 
worden gemeld. De examinandus/a ontvangt uiterlijk vijf werkdagen voor de datum 
van de buluitreiking een oproep.  
11. Een examinandus/a die additionele onderdelen wenst af te ronden alvorens het 
examen aan te vragen, of die een voldoende afgesloten onderdeel toch wil herkansen, 
dient hiertoe te verzoeken bij de aanvraag van het afsluitend examen, conform de 
GMW-examenregeling. 
Toelichting: ad 2) een eerste tentamen is het eerste tentamen dat voor het onderdeel 
in een collegejaar wordt aangeboden. Indien dit voor een examinandus/a eventueel 
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een derde gelegenheid is, wordt hij/zij niet automatisch ingetekend. ad 9 en 10) de 
betreffende uitreikdata en termijnen worden gepubliceerd op de Nestorsite van de 
opleiding.  
 
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 
Opleidings-examenregeling, dan wel zonder geldige aanmelding, 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 het tentamen voor een onderdeel wordt schriftelijk 
ingediend bij de examencommissie, conform de daarvoor geldende specificaties die 
bij de onderwijsbalie te verkrijgen zijn, of van de website van de opleiding kan 
worden afgehaald.  
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 op de 
Nestor site van de opleiding.  
Toelichting: vrijstellingen op grond van een (afgeronde) HBO-propedeuse worden 
niet verstrekt. Vrijstellingen op grond van een afgeronde volledige HBO-opleiding 
zijn alleen mogelijk op grond van een sociale of pedagogische HBO-opleiding, voor 
vaardighedenvakken in de propedeuse van de opleiding. De commissie baseert haar 
besluit op het advies van de betreffende docent. HBO-vakken worden niet erkend 
als minor-vakken.  
 
Artikel 11 – Erkenning van vakken voor de vrije-keuzeminor.  
1. Vakken, of een verzoek voor goedkeuring van een pakket vakken voor de vrije-
keuzeminor conform artikel 3.5.2 van de Opleidings-examenregeling dient 
schriftelijk bij de examencommissie te worden ingediend op een formulier dat bij de 
onderwijsbalie te verkrijgen is, of van de website van de opleiding kan worden 
afgehaald.  
2. Erkenning kan worden verkregen voordat met een onderdeel als bedoeld in het 
eerste lid begonnen kan worden. Erkenning van onderdelen, eventueel achteraf, kan 
alleen als deze voldoen aan de vereisten: alleen een pakket van universitaire 
onderdelen, die niet overlappen met propedeutische of major-onderdelen van de 
opleiding, en met maximaal 10 EC van propedeutische niet-psychologie-onderdelen 
komen voor erkenning in aanmerking. Taalcursussen worden niet erkend als ze van 
beginnersniveau zijn. In dat geval wordt 5 EC van de cursusomvang afgetrokken. 
Cursussen Nederlands en Engels komen alleen in aanmerking als zij het vereiste 
toegangsniveau van de opleiding overtreffen. Cursussen van de taal van het 
voorbereidend onderwijs voor hoger onderwijs van de betrokken student worden 
nooit erkend. 
3. De examencommissie beslist binnen een maand na ontvangst van het verzoek. De 
verzoeker wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.  
4. Indien het vakken betreft die buiten de opleiding worden uitgevoerd, dient het 
resultaat zo snel mogelijk aan het onderwijsbureau te worden doorgegeven aan de 
hand van de formele resultaatcertificaten. 
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5. Een hernieuwde aanvraag voor minorvakken wordt (deels) niet erkend als de 
student al (deels) voldoet aan de minorverplichting op grond van het succesvol 
afronden van vakken uit een voorgaande aanvraag. Zonder dat de resultaten van een 
voorgaande aanvraag bekend zijn wordt een hernieuwde aanvraag niet in 
behandeling genomen. 
Toelichting: ad 1: Alle vakken van het derde studiejaar van de opleiding worden 
automatisch erkend als geldige vrije minorvakken, met uitzondering van enige 
practicumvakken van de verdiepende minor, zoals in de Opleidings-
examenregeling genoemd. Er zijn vooraf goedgekeurde pakketten samengesteld, 
waarvoor uiteraard niet nog eens goedkeuring hoeft te worden aangevraagd. Voor 
pakketten met vakken die buiten de opleiding worden gekozen in het vrije-
minorpakket dient wel toestemming te worden gevraagd. Formulieren en een 
beschrijving van de procedure zijn te vinden op de Nestor site van de opleiding.  
 
Artikel 12 - De orde tijdens een tentamen of practicum  
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 delegeert deze zorg aan de desbetreffende examinator of diens 
vervanger.  
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.  
Toelichting: om de intekening en dus de rechtmatigheid van tentamendeelname te 
kunnen controleren dienen examinandus/a zich bij het tentamen te kunnen 
legitimeren door het tonen van een geldige collegekaart. Als alternatief kan de 
examinator een geldig identiteitsbewijs accepteren, zoals dat wettig is 
voorgeschreven voor personen van 14 jaar en ouder. Dan dient de student 
vervolgens zo snel mogelijk na het tentamen alsnog een collegekaart aan de docent 
te tonen. Wie zich niet kan legitimeren of identificeren dient de tentamenruimte te 
verlaten; diens werk is ongeldig. Bij tentamens met veel deelnemers is het praktisch 
onmogelijk om alle aanwezigen te controleren op legitieme deelname. Deelname 
houdt echter niet automatisch in dat deze deelname ook legitiem was. Dit betekent 
dat achteraf, voor het definitief worden van de uitslagen van het tentamen (zie 
artikel 5.6.6 van de GMW-examenregeling), alsnog een uitslag ongeldig kan 
worden verklaard als blijkt dat deze op een niet-legitieme deelname is gebaseerd, 
bijvoorbeeld bij niet ingetekend hebben conform artikel 8 van deze regels en 
richtlijnen.  
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.  
Toelichting: in de praktijk wordt een student de toegang verleend als er nog geen 
andere studenten zijn vertrokken, met een maximum van een half uur bij een 
standaardtentamen van twee uur of langer, en proportioneel korter bij kortere 
tentamens. Dit is geen recht, en examinator kan om hem of haar moverende 
redenen anders besluiten.  
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 
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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.  
Zie ook de toelichting bij lid 2 van dit artikel.  
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 de 
schriftelijke tentamens van de opleiding is de duur op twee uur gesteld, tenzij anders 
is aangegeven.  
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.  
11. Practica vormen voorwaarden voor, of deel van tentamens, zoals geformuleerd in 
de Opleidings-examenregeling. De volgende ordemaatregelen zijn hierop van 
toepassing: 
12. Er geldt voor practica een opkomstplicht, zoals in de studiegids beschreven.  
13. Een student die niet, of niet op tijd, komt heeft niet voldaan aan de 
opkomstplicht.  
14. Een student mag één practicumsessie per blok missen, op voorwaarde dat hij/zij 
zich voor aanvang van deze sessie bij de vak- of practicumcoördinator heeft 
afgemeld, én dat er een aantoonbare reden van overmacht van toepassing is. 
Toelichting: dat betekent dat “zomaar” wegblijven, of wegblijven wegens een 
vakantie, een feest, of een andere situatie zonder overmacht, niet geaccepteerd 
wordt.  
15. Als een student op geldige wijze een practicumsessie verzuimt, dan wordt 
hem/haar een inhaalsessie toegewezen, of een vervangende opdracht verstrekt die 
minimaal de omvang heeft van de verzuimde sessie.  
 
Artikel 13 – Fraude  
1. Onder fraude wordt verstaan: het handelen of nalaten van een examinandus/a 
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.  
Toelichting: Vooral plagiaat is een ernstige vorm van fraude. Plagiaat is het 
overnemen van formuleringen van anderen zonder citatietekens en 
bronvermelding, en/of het overnemen van ideeën van anderen zonder 
bronvermelding. Andere vormen van oneigenlijk gedrag die als fraude kunnen 
worden aangemerkt zijn, onder meer, in enige vorm communiceren met anderen 
tijdens het tentamen (praten, non-verbale signalering, gebruik van elektronische 
communicatiehulpmiddelen, en dergelijke), spieken of gelegenheid bieden tot 
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spieken, enzovoort, waardoor het niet meer mogelijk is te beoordelen of het werk 
van een deelnemende student(e) op eigen kracht tot stand is gekomen. 
2. In geval van fraude tijdens of in verband met een examen of een tentamen kan de 
examencommissie de betrokken examinandus/a/i/ae uitsluiten van het betreffende 
tentamen of examen, en/of van een of meer daartoe aan te wijzen andere tentamens 
of examens aan de instelling voor een termijn van ten hoogste een jaar nadat de 
fraude is geconstateerd, of een andere passende maatregel opleggen. Bij ernstige 
fraude kan de examencommissie het instellingsbestuur voorstellen de inschrijving 
voor de opleiding van de betrokkene(n) definitief te beëindigen.  
3. Een fraude-onderzoek wordt ingesteld 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 examinandus/a schriftelijk op de hoogte van het 
feit dat er een fraudemelding is gedaan waarbij deze is betrokken.  
6. De examencommissie stelt de examinandus/a 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 examinandus/a 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).  
Toelichting: als de examencommissie constateert dat er bij een tentamen of examen 
is gefraudeerd, kan de commissie achteraf een uitslag ongeldig verklaren, ook als 
deze uitslag al definitief is vastgesteld; dit is conform uitspraken van het College 
van Beroep voor de Examens, en van de Bestuursrechter.  
 
Artikel 14 - Vragen en opgaven  
1. De vragen en opgaven van het tentamen of examen hebben uitsluitend betrekking 
op de van tevoren bekend gemaakte bronnen waaraan de leerstof is ontleend. 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/of van een schriftelijk eindverslag.  
3. De beoordeling van het onderdeel Ba3-BT ”Bachelorthese” van de examenregeling 
vindt plaats volgens de in het begeleidingscontract tussen examinandus/a en 
examinator overeengekomen afspraken.  
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4. De wijze van beoordeling is zodanig dat de geëxamineerde kan nagaan hoe de 
uitslag van zijn/haar tentamen tot stand is gekomen.  
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 Opleidings-examenregeling, wordt een oordeel gegeven dat ofwel “voldoende” 
ofwel “onvoldoende” luidt. De onderdelen “Schrijven en presenteren”, 
“Onderzoeksmethoden: practicum” en “Bachelorthese” zijn hiervan uitgezonderd, zij 
worden beoordeeld met een getal. Hierbij geldt dat de beoordeling van het onderdeel 
“Bachelorthese” mag worden uitgedrukt met een half getal (x.5), mits de beoordeling 
niet buiten de reeks van 1 tot en met 10 valt, en geen 5.5 is.  
8. Een examinandus/a krijgt een oordeel, indien hij/zij tijdens een tentamen de 
tentamenvragen heeft ontvangen of bij een practicum aan minstens één bijeenkomst 
heeft deelgenomen, tenzij de deelname aan het tentamen of het practicum niet 
gerechtigd was of een maatregel wegens fraude is of wordt opgelegd.  
Toelichting: De commissie gaat als volgt om met vakken die buiten de opleiding zijn 
behaald: a) vakken die aan de Rijksuniversiteit Groningen worden behaald worden 
bij erkenning inclusief becijfering overgenomen; b) vakken die buiten de RUG zijn 
behaald voordat aan de opleiding is begonnen leveren bij erkenning een vrijstelling 
op; c) vakken die buiten de RUG worden behaald tijdens of in het kader van de 
opleiding: De becijfering wordt identiek, dus eventueel onafgerond, overgenomen 
als het een Nederlandse universiteit betreft; vakken behaald buiten Nederland 
worden gewaardeerd met een voldoende, dus een eventueel becijferd resultaat 
wordt niet overgenomen, aangezien systemen van becijfering buiten Nederland niet 
vergeleken kunnen worden met de becijfering in Nederland. Dit kan invloed hebben 
voor het toekennen van het predicaat “cum laude”, zie artikel 7.12 van de GMW-
examenregeling. Ad 8) De regels in de Opleidings-examenregeling voor practica, 
die zijn behaald in een voorgaand jaar, blijven geldig, evenzo als toegekende 
vrijstellingen.  
 
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 minimaal 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 minimaal eenmaal per semester bijeen en rapporteert 
aan de examencommissie en aan de onderwijscommissie van de opleiding over de 
kwaliteit van de tentamens.  
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Artikel 17 – Puntentoekenning  
1. Voor onderdelen waarvoor al eens 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 examinandus/a zowel als aan de 
onderwijsadministratie van de opleiding terstond een afschrift beschikbaar wordt 
gesteld.  
 
Artikel 19 – Nabespreking en inzage  
1. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de uitslag van een mondeling 
tentamen vindt desgevraagd dan wel op initiatief van de examinator een 
nabespreking plaats tussen de examinator en de geëxamineerde. Daarbij wordt de 
gegeven uitslag toegelicht.  
2. De inzage zoals bedoeld in artikel 7.8 van de examenregeling vindt plaats op een 
door de examinator te bepalen plaats en tijdstip.  
3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve inzage wordt 
georganiseerd, kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in artikel 7.8 lid 1 van 
de GMW-examenregeling pas indienen wanneer zijn/haar verzoek motiveert en 
hij/zij bij de collectieve inzage aanwezig is geweest dan wel 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 modelantwoorden.  
5. De examencommissie c.q. examinator kan afwijkingen toestaan van het bepaalde 
in het tweede en het derde lid.  
 
Artikel 20 - Maatstaven  
De examinatoren en de examencommissie nemen bij hun beslissingen de volgende 
maatstaven als richtsnoer:  
1. het behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen;  
2. doelmatigheidseisen, onder meer gericht op:  
a. het beperken van tijdverlies voor examinandus/a, die snelle voortgang maken met 
de studie;  
b. het tijdig staken van de studie door examinandus/a, waarvan het onwaarschijnlijk 
is dat zij zullen slagen voor een examen of tentamen;  
3. bescherming tegen zichzelf van de examinandus/a die een te grote studielast op 
zich wil nemen;  
4. mildheid jegens de examinandus/a, die door omstandigheden van aantoonbare 
overmacht studievertraging heeft ondervonden.  
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Artikel 21 - Wijziging regels en richtlijnen  
Geen wijzigingen vinden plaats, die van toepassing zijn op het lopende studiejaar, 
tenzij de belangen van examinandi/ae hierdoor redelijkerwijs niet worden geschaad.  
 
Artikel 22 - Inwerkingtreding  
Deze regels en richtlijnen treden in werking op 1 september 2012.  
 
Aldus vastgesteld bij besluit van de examencommissie Psychologie op 5 juli 2012.  
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20 Omgangsregels 
De onderstaande regels zijn bedoeld om het onderwijsprogramma voor studenten en 
docenten zo soepel mogelijk te laten verlopen. Alle belangrijke communicatie is ook 
alleen goed mogelijk als iedereen zich aan deze regels houdt. Iedereen, docent en 
student, wordt geacht deze regels na te leven. 
1. Gebruik van het officiële e-mail adres 

Alle e-mail verloopt via de officieel toegekende e-mail adressen. Gebruik dan ook 
uitsluitend dit e-mail adres of link door naar je privé e-mail adres. 

2. Wees op tijd 
Zorg ervoor dat u op tijd aanwezig bent bij colleges en alle andere onderwijs-
activiteiten. Niets is zo storend voor studenten en docenten als mensen die nog 
binnenkomen tijdens colleges die al begonnen zijn. Bovendien is het heel 
vervelend als anderen op u moeten wachten tijdens groepsbijeenkomsten. 

3. Ongestoord studeren 
Verstoor colleges en practica niet door te telefoneren of met elkaar te praten. Zet 
uw mobiel uit of op 'stil'. Verstoor ook de rust in de bibliotheek niet, zodat 
iedereen zich kan concentreren. 

4. Communicatieve etiquette 
Geef in brieven of e-mails duidelijk aan voor wie het bericht bedoeld is, waar het 
over gaat en wie de afzender is. Formuleer duidelijk en in goed Nederlands. 
Spreek de ander correct aan, liever te formeel dan te populair. Ditzelfde geldt 
voor reacties die u op een Nestorforum plaatst. Correct en gepast taalgebruik 
zorgen er voor dat iedereen op een prettige wijze een bijdrage kan leveren aan de 
discussies en vragen die op het forum worden geplaatst. 

5. Verwachtingen 
U mag van docenten verwachten dat ze aangeven via welk medium ze het liefst 
vragen beantwoorden (mondeling op het spreekuur of via de telefoon, via e-mail, 
of op Nestor), en op welke momenten van de dag ze beschikbaar zijn. U mag van 
docenten verwachten dat ze tijdens de colleges en op Nestor aangeven binnen 
welke termijn ze reageren op vragen die via e-mail of op Nestor zijn gesteld. 

6. Vragen 
Ga eerst na of de informatie die u zoekt niet in de studiegids te vinden is, of op 
Nestor. Bedenk ook waar of aan wie u de vraag het best kan stellen: op het 
Nestorforum, aan de docent, de onderwijsbalie, of de portiers bijvoorbeeld. Stel 
uw vragen op tijd: wacht liever niet tot een dag voor het tentamen om vragen over 
de stof te stellen. 

7. Meewerken aan evaluaties 
In het kader van de kwaliteitszorg wordt al ons onderwijs op verschillende wijzen 
(schriftelijk, mondeling) geëvalueerd. Het is vanzelfsprekend dat u daar uw 
medewerking aan verleent. Het is voor de opleiding, dus ook voor studenten, van 
het grootste belang dat we de kwaliteit van het onderwijs hoog houden. 
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P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
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Bijlage: lijst met wijzigingen na augustus / september 2012. 
 
 
Per 15-08-2012 (K.A. Brookhuis) 
Pag. 27: Spreekuur Huntjens aangepast 
Pag. 28: Sportel eruit gehaald 
Pag. 33: Ba1-05 in het schema veranderd in Ba1-07 
Pag. 33: Ba1-10 in het schema veranderd in Ba1-09 
Pag. 39: Workmotivation PSBE-IO05 eruit gehaald 
Pag. 41: Bij PSBA1-02 blok gewijzigd van II b naar I a 
Pag. 65/66: Bij PSB3E-KP01 prijzen literatuur aangepast 
Pag. 113: Workmotivation PSBE-IO05 eruit gehaald 
 
Per 05-09-2012 
Pag. 33: PSBA1-22 valt alleen in ‘blok Ia’ ipv ‘blok Ia & Ib’ – aangepast.  
Pag. 51: PSBA2-06 na statistiek 1a toegevoegd: ‘en/of 1b’ 
 
Per 13-09-2012 
Hoofdstuk 19 – Regels en Richtlijnen vervangen vanwege wijziging richtlijnen 
practica.  
 
Per 24-09-2012 
Pag. 56: PSBA2-22 informatie onder Literatuur toegevoegd.  
 
Per 1-11-2012 
Pag 60/61: PSB3E-CP04 - boek 'Engineering psychology and human 
performance' (ISBN: 0-321-04711-7) vervangen door boek ‘Human factors in 
simple and complex systems (2nd ed.). Boca Raton, FL, USA: CRC Press. (ISBN-
13: 978–0–8058–4119–0) 


