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De masteropleiding psychologie - algemene informatie 
 

1. Inleiding 
Deze studiegids presenteert het programma voor studenten ingeschreven in de 
masteropleiding Psychologie. In deze studiegids willen we u op weg helpen bij het vinden 
van de relevante informatie voor het effectief studeren. In de volgende pagina’s kunt u 
meer informatie vinden over: 1) het doel, opbouw en indeling van de opleiding, 2) de 
programma’s van de opleiding en 3) de verschillende onderwijs-onderdelen. In de bijlagen 
van deze studiegids zijn de belangrijkste regelingen en richtlijnen opgenomen. 
 

1.1  Doel van de studie 
De masteropleiding Psychologie heeft tot doel de student voor te bereiden op de 
beroepsuitoefening als psycholoog of op de functie van onderzoeker. De opleiding beoogt 
de student kennis en vaardigheden bij te brengen binnen één van de vakgebieden van de 
psychologie. De student leert deze kennis en vaardigheden toe te passen in een 
wetenschappelijk onderzoek en mogelijk in een praktijkstage en daarvan  verslag te doen.  

 

1.2  De opbouw van de studie 
De masteropleiding Psychologie heeft een studieduur van één jaar en een studielast van 60 
EC (European Credit Transfer System Credit). Eén EC verwijst naar een studielast van 28 
uren studie.  
De helft van de studie wordt besteed aan cursorisch onderwijs, de andere helft  (30 EC) 
wordt besteed aan onderzoek - en mogelijk een praktijkstage - waarvan in de masterthese 
verslag wordt gedaan.  
 
Het cursorisch onderwijs kent: 

- Basisvakken (10 EC) 
- Vaardigheidsvakken (5 EC) 
- Methodologische vakken (5 EC) 
- Keuzevakken (10 EC) 

 
Het cursorisch onderwijs wordt verspreid over het jaar aangeboden. Ook het masterthese-
onderzoek en de verslaglegging daarvan in de masterthese kunnen over het jaar v erspreid 
worden uitgevoerd. Praktijkstages worden in nauw overleg met de stage-instelling gepland 
binnen het masterjaar. 

 

1.3 Rooster Studiejaar 2012-2013 
Het studiejaar bestaat uit twee semesters die elk zijn onderverdeeld in twee blokken. Elk 
blok omvat zeven collegeweken en twee tentamenweken. Blok 1b en 2b omvatten tevens 
drie weken hertentamens. In schema: 
Semesterindeling    
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 
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 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 
 
 
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. 
 
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 een groter aantal inschrijvingen 
voor een vak dan verwacht, de onderwijsruimte op het laatste moment wijzigt. Studenten 
dienen daarom tijdens de loop van het studiejaar regelmatig de informatie op de website 
en op Nestor te raadplegen in verband met 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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2. De programma’s van de masteropleiding 
De masteropleiding kent zeven programma’s:  
 

- Arbeids-,  Organisatie- en Personeelspsychologie (AOP);  
- Tot 01-09-2012: Hersenen en Gedrag (H&G); 
- Vanaf 01-09-2012: Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP); 
- Vanaf 01-09-2012: Klinische Neuropsychology(KN);   
- Klinische Psychologie (KP); 
- Ontwikkelingspsychologie (OP); 
- Sociale Psychologie en haar Toepassingen (SPT);  
- Vrije Keuze (VK).  

 
De programma’s bieden eigen basis- en vaardigheidsvakken aan (m.u.v. het Vrije Keuze 
programma). Deze vakken vormen de kern van de programma’s. De methodologische 
vakken zijn voor alle programma’s gelijk. De keuzevakken kunnen bestaan uit 
verdiepingsvakken binnen het programma, aanvullende methodologische vakken of basis- 
of vaardigheidsvakken uit het eigen of een van de andere programma’s  (tenzij er een 
andere regeling voor een vak bestaat). De keuzevakken kunnen ook worden ingevuld door 
het volgen van vakken uit andere universitaire masteropleidingen. Dit vereist echter 
toestemming van de Examencommissie. 
 

2.1 Toelating tot de masteropleiding 
Studenten kunnen in ieder geval tweemaal per jaar worden toegelaten tot de 
masteropleiding, namelijk bij aanvang van het eerste semester in september en bij aanv ang 
van het tweede semester in februari. Over de toelating tot de masteropleiding wordt 
besloten door de toelatingscommissie. Verdere informatie over criteria en procedures rond 
de toelating zijn te vinden in de Onderwijs-en Examenregeling 2012/2013 (OER) in deze 
gids en op de Psychologie-website van de RUG.  

 
Voorzitter Toelatingscommissie psychologie: Prof. dr. J.J. van der Meere 
Secretariaat: mw. A.I. Emmen   
E-mail: A.I.Emmen@rug.nl 
Tel: 363 6447 

 
Correspondentie voor de Toelatingscommissie psychologie moet altijd aan het secretariaat 
gericht worden. De Toelatingscommissie kan niet ingaan op formele verzoeken per e-mail. 
 

2.2 Plannen van het masterjaar 
Zodra men een bericht heeft ontvangen dat men is toegelaten tot de opleiding dient men 
een jaarplanning te maken. Het benodigde planningsformulier is te downloaden op de 
Psychologie-website van de RUG. Nadat de jaarplanning is gemaakt wordt deze door de 
programmacoördinator beoordeeld en doorgestuurd naar de studieadviseur om in het 
studentdossier te worden opgenomen.  

mailto:A.I.Emmen@rug.nl
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3. De onderwijsonderdelen 

3.1  Vorm van de onderwijsonderdelen 
De onderwijsonderdelen worden aangeboden in een van de volgende vormen: 
Cursussen 

Hoorcolleges en andere activiteiten met een vastgestelde aanvang en duur. De te 
bestuderen literatuur wordt te voren bekend gemaakt. Cursussen hebben standaard 
een omvang van 5 EC. 

Praktische oefening 
Practicum, training of een ander vorm van oefening met een vastgestelde aanvang 
en duur. Deelname aan de activiteiten en opdrachten is verplicht. Deze 
onderwijsonderdelen hebben standaard een omvang van 5 EC. 

Masterthese 
De masterthese is een wetenschappelijk werkstuk dat verslag doet van een door de 
student opgezet en uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kan de 
masterthese ook het verslag van een praktijkstage omvatten. De masterthese komt 
tot stand onder supervisie van een staflid van Psychologie. De omvang is vastgesteld 
op 30 EC. De duur van de werkzaamheden in het kader van de masterthese wordt 
tevoren in een overeenkomst tussen student en de opleiding vastgelegd. Voor 
studenten die na augustus 2009 tot de master zijn toegelaten is het houden van een 
referaat over het mastertheseonderzoek een vast onderdeel van het 
onderwijsonderdeel masterthese. Verdere informatie over de masterthese is 
beschikbaar in het document “Procedure Masterthese-onderzoek, Master 
Psychologie” dat te vinden is op Nestor. 

 

3.2 Vorm van beoordeling en tentaminering 

Het tentamen behorende bij een onderwijsonderdeel wordt tweemaal per jaar in hetzelfde 
semester afgenomen. De vorm van tentaminering is schriftelijk, tenzij anders 
overeengekomen. Schriftelijke tentamens kunnen meerkeuze- en/of essayvragen bevatten. 
Zowel collegestof als voorgeschreven literatuur worden getoetst tenzij anders vermeld. 
 
Bij een aantal onderwijsonderdelen wordt het schrijven van papers en/of het houden van 
voordrachten of referaten verplicht gesteld. Deze worden geacht deel uit te maken van het 
tentamen.  
 
De practica stellen eisen aan de deelname. Deze eisen betreffen presentie en het met 
voldoende resultaat uitvoeren van de opdrachten met de daarbij behorende verslagen. 
Voor een aantal practica geldt het met voldoende resultaat deelnemen aan het practicum 
als het behalen van het tentamen (Zie art. 2.7 in de bijlage van de Onderwijs- en 
Examenregeling 2012-2013). 
 

3.3 Intekening 

Intekening voor studieonderdelen en voor tentamens kan op ProgressWWW. Men heeft 
toegang tot ProgressWWW via het internet of via de computers die bij de onderwijsbalie 
staan opgesteld. 
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Intekening voor vakken 
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. 
Wie zich niet intekent kan worden uitgesloten van het onderwijs. 
Intekening voor deelname aan vakken kan alleen via ProgressWWW en de onderwijsbalie. 
Bij problemen met de intekening kan men zich wenden tot de onderwijsbalie. Intekening 
via Progress WWW geeft toegang tot het cursusmateriaal op Nestor.  
 
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. 
 
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 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 24:00 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.  
 
LET OP: DE NA-INTEKENING AAN DE ONDERWIJSBALIE IS AFGESCHAFT. 
 
Als U zich niet heeft ingetekend bent u uitgesloten van het betreffende tentamen. 
Mocht u toch op een of andere manier kunnen deelnemen, dan wordt van dat tentamen 
geen officiële uitslag vastgesteld. 
 

3.4 Tentamenuitslagen 
De uitslag van schriftelijke tentamens met open vragen wordt binnen tien werkdagen na 
het afleggen vastgesteld en aan de onderwijsadministratie bekend gemaakt. Voor de uitslag 
van schriftelijke tentamens met meerkeuzevragen geldt een termijn van vijf werkdagen. De 
uitslag van mondelinge tentamens wordt onmiddellijk na afloop van het tentamen 
vastgesteld en bekend gemaakt.  
De uitslagen worden op ProgressWWW geadministreerd. Studenten kunnen op 
ProgressWWW hun tentamenresultaten raadplegen. Zij kunnen tevens een schriftelijk 
bewijsstuk van hun studievoortgang opvragen bij de onderwijsbalie. 
 
Het recht van inzage in schriftelijke tentamens en nabespreking is geregeld in Art. 3.9 van 
de OER. Men heeft gedurende ten minste zes weken na de bekendmaking van de uitslag 
van een schriftelijk tentamen recht op inzage in zijn beoordeeld werk en op  kennisname 
van de vragen en opdrachten en zo mogelijk de normen ervan. De Examencommissie kan 
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bepalen dat de inzage of kennisneming op een vaste plaats en op een vast tijdstip zal 
plaatsvinden. 

 

3.5 Bezwaar, beroep en collectief recht van beklag 
De Examencommissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de tentamens en examens 
en voor de gang van zaken bij tentaminering en examinering. Daarnaast beoordeelt de 
commissie kwesties van fraude, zoals plagiaat en tentamenbedrog. 
 
Studenten die het niet eens zijn met een beoordeling of een beslissing over de 
tentaminering of de toepassing van de Onderwijs- en Examenregeling kunnen binnen vier 
weken beroep of bezwaar aantekenen bij de Examencommissie van de opleiding. Zij 
dienen hun beroep of bezwaar schriftelijk te richten aan het secretariaat van de 
Examencommissie. De Examencommissie neemt binnen 14 dagen na ontvangst van het 
beroep of bezwaar een beslissing en deelt die beslissing schriftelijk aan de student mee.  
Men heeft de mogelijkheid binnen zes weken beroep aan te tekenen tegen een beslissing 
van een examinator of de Examencommissie. Dit beroep dient gericht te worden aan het 
College van Beroep voor de Examens (CBE). De procedure hiervoor staat vermeld in het 
Studentenstatuut. 
 

Voorzitter Examencommissie: dr. M.M. Timmerman 
Secretaris: dr. F.J.J.M. Steyvers 
Secretariaat: mw. J.M. Baan 
Tel: 363 6366 

 
Wanneer men van mening is dat de opleiding tekort schiet, kan men gebruik 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. 

 

3.6 Het Masterexamen 

Het masterdiploma wordt uitgereikt wanneer men aan alle voorwaarden van de opleiding 
heeft voldaan. Dit is het geval indien men (a) alle verplichte onderdelen met een voldoende 
resultaat (een zes of hoger) heeft afgelegd en (b) ten minste 60 EC heeft behaald. De 
Examencommissie kan besluiten zelf een onderzoek in te stellen alvorens de uitslag van 
het examen vast te stellen. 
  
De student moet het diploma zelf aanvragen via een van de studieadviseurs. Daarvoor kan 
men een afspraak maken via de onderwijsbalie of men kan op het open spreekuur van de 
studieadviseur komen. Op het moment van aanvragen hoeft men nog niet aan alle eisen te 
hebben voldaan. Uiterlijk vier weken voor de geplande uitreikingsdatum dienen alle 
studieresultaten in het bezit te zijn van het onderwijsbureau en dient de bulaanvraag te 
zijn gedaan.  
 
De bulaanvraag dient uiterlijk binnen vier weken na afronding van de studie te zijn 
gedaan. Wanneer een student niet binnen deze termijn het examen aanvraagt kan de 
Examencommissie besluiten een andere datum dan die van het laatste behaalde 
studieresultaat te vermelden. Een student kan het diploma uitsluitend aanvragen indien 
hij of zij als student staat ingeschreven.  
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Het masterdiploma wordt vijf maal per jaar uitgereikt. De data zijn te vinden op Nestor, 
evenals de bijbehorende laatst mogelijke aanvraagdatum. 
 

4. Bijzondere regelingen 
 

4.1 Vrijstelling voor studieonderdelen 
Studenten die vrijstellingen wensen op grond van een vorige opleiding of studie kunnen 
een verzoek hiertoe bij de Examencommissie indienen door middel van een formulier dat 
bij de onderwijsbalie verkrijgbaar is. De Examencommissie beslist binnen zes weken over 
een vrijstellingsaanvraag. 
 

4.2 Kosten van de opleiding 
De kosten voor studiemateriaal bedragen, onder andere afhankelijk van het gekozen 
programma, ca. € 325,- voor verplichte boeken, dictaten, handleidingen, enzovoort. De 
kosten staan per cursus vermeld bij de beschrijving van de cursus. 
 
De RUG kent een prijsbeleid studiekosten. Deze regeling beoogt beheersing van de 
studiekosten, zodat de component ‘studiekosten’ in het budget van de studiefinanciering 
niet te boven wordt gegaan. Men is dus niet meer geld aan studiemateriaal kwijt dan de 
Minister ter beschikking stelt. Voor 2012-2013 is het normbedrag € 680,-.  
Soms is het onvermijdelijk dat de kosten hoger zijn dan het plafondbedrag. In dat geval 
kan de helft van het bedrag dat men meer kwijt is bij het faculteitsbestuur worden 
teruggevraagd d.m.v. het overleggen van aankoopbewijzen, of is een andere regeling 
getroffen. 

 

4.3 Voertaal van de opleiding 
De voertaal in dit masterprogramma is Nederlands. Voor een aantal cursussen geldt echter 
dat deze in het Engels kunnen worden gegeven indien deelnemers de Nederlandse taal niet 
(voldoende) beheersen. Dit staat bij de betreffende cursus aangegeven. De tentaminering 
vindt dan in het Engels plaats en als er behoefte aan is ook in het Nederlands. 

 

4.4 Studeren in het buitenland 
De opleiding biedt studenten de mogelijkheid om een deel van de studie aan een 
buitenlandse universiteit door te brengen. Studieactiviteiten verricht aan een Europese 
universiteit waarmee een overeenkomst is afgesloten worden in principe gehonoreerd, 
maar het is noodzakelijk vooraf toestemming van de Examencommissie te verkrijgen. Om 
een studieperiode in het buitenland mogelijk te maken zijn er een aantal 
uitwisselingsprogramma’s, zoals het Erasmus programma. Ook zijn er verschillende 
fondsen, zoals Marco Polo en het GuF, om studie of stage in het buitenland te financieren. 
De facultaire coördinator internationalisering, dr. S.M. Donofrio, tel 363 7034 (e-mail: 
s.m.donofrio@rug.nl), kan hierover nadere informatie verschaffen. Ook kan een bezoek 
gebracht worden aan de International Office GMW, gevestigd in het Muntinggebouw, 
kamer M205.  

mailto:s.m.donofrio@rug.nl
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5. Overige informatie 
 

5.1 De afdeling Psychologie 

De afdeling Psychologie is onderdeel van de Faculteit der Gedrags- en Maatschappij-
wetenschappen. De Faculteit wordt bestuurd door het Faculteitsbestuur, bestaande uit de 
decaan, de vice-decaan, de portefeuillehouder-middelen en een adviserend studentlid. De 
Faculteitsraad bestaat uit 18 leden, waarvan negen personeelsleden en negen studenten. 
De Faculteitsraad adviseert het Faculteitsbestuur. 
 
De afdeling Psychologie kent twee opleidingen; de bacheloropleiding en de 
masteropleiding. Het onderzoek is georganiseerd binnen het Heymans Instituut. De 
afdeling kent een tweehoofdige directie. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor 
het programmeren van het onderwijs van de verschillende opleidingen en voor de 
uitvoering ervan. De onderzoeksdirecteur is verantwoordelijk voor het opstellen van het 
onderzoeksprogramma. De eindverantwoordelijkheid ligt evenwel bij het Faculteits-
bestuur. De opleidingsdirecteur wordt geadviseerd door de opleidingscommissie; de 
onderzoeksdirecteur wordt geadviseerd door de Heymans adviesraad.  
 

Decaan van de Faculteit GMW: Prof. dr. H.A.L. Kiers 
Secretariaat: mw. J. Timmer  
Tel: 363 6419 
E-mail: J.Timmer@rug.nl 
 
Opleidingsdirecteur Psychologie: Prof. dr. K.A. Brookhuis 
Secretariaat: mw. S.E.A. Heimink-Groot 
Tel: 363 4940  
E-mail: s.e.a.heimink-groot@rug.nl 
 
Onderzoeksdirecteur Psychologie: Prof. dr. R. de Jong 
Secretariaat: mw. K. Appeldorn 
Tel: 363 8210 
E-mail: k.appeldorn@rug.nl 

 
De Opleidingscommissie (OC) bestaat uit vier vertegenwoordigers uit de opleiding en vier 
student-leden. 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 

 
Opleidingscommissie Psychologie 
Voorzitter: dr. M. Derksen 
Secretariaat: mw. S.E.A. Heimink-Groot 
Tel: 363 4940  
E-mail: s.e.a.heimink-groot@rug.nl 

 

5.2 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. 

mailto:J.Timmer@rug.nl
mailto:ocpsychologie@rug.nl
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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 verzocht een afspraak te maken via de onderwijsbalie. 
 
mw. drs. S. Weide 
kamer: Heymans 0015 
tel: 363 6308 
spreekuur: dinsdag en donderdag 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 van 11.00-12.00 en op afspraak 
Het spreekuur is bedoeld voor vragen die niet meer dan 5 à 10 minuten kosten. Voor zaken 
die meer tijd vergen wordt verzocht een afspraak te maken via de onderwijsbalie. 
 

5.3 Facultaire onderwijsbalie 
Bij de onderwijsbalie op de 1e verdieping in het Heymansgebouw kan men terecht voor 
vragen over opzet en organisatie van de masteropleiding (roosters, intekening, 
tentamendata). 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 zit, 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. 
 

5.4 Faculteitsraad 
De medezeggenschap van het personeel en de studenten van de Faculteit GMW is bij wet 
geregeld via de Faculteitsraad (FR) en bestaat uit negen gekozen leden uit het personeel en 
studenten van de faculteit, respectievelijk. De negen zetels voor de studentengeleding 
worden op grond van de verkiezingen verdeeld onder de studentenfracties, PSB en 
SVGMW.  
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  
 

5.5 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 zo’n 

http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord
http://www.rug.nl/gmw/vraagenantwoord
mailto:faculteitsraad.gmw@rug.nl
mailto:svgmw@rug.nl
mailto:psb.gmw@rug.nl
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130 studieplekken en 24 studentcomputers. Voor het lenen van materialen is een geldige 
studentenkaart nodig. Studenten mogen ook gebruik maken van andere RUG bibliotheken. 
Het adres: Grote Kruisstraat 2/1  
                       9712 TS Groningen  
                       tel. 050 363 6555 
                       e-mail: gmw-bibliotheek@rug.nl  
                       internet: www.rug.nl/gmw/bibliotheek. 
 
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. 
 

5.6 PC-ruimten en servicedesk 
De PC-ruimten zijn verspreid over de verschillende gebouwen van de GMW locatie. 
Studenten psychologie kunnen van alle ruimten gebruik maken mits zij beschikken over 
een studentenaccount. Het studentenaccount kan gebruikt worden voor e-mail en het geeft 
toegang tot de elektronische leeromgeving (Nestor), tijdschriftenbestanden en internet. 
Studenten die al een account hebben van de RUG kunnen dat ook voor de Master 
Psychologie blijven gebruiken. Studenten die nog geen RUG studentenaccount hebben 
krijgen de accountgegevens thuisgestuurd als zij zich inschrijven voor de masteropleiding. 
Bij problemen met het account kan men terecht bij CIT Servicedesk Binnenstad, Heymans 
Gebouw (begane grond), kamer 50A 
tel. 363 3469 
email: servicedesk.gmw@rug.nl 
 

5.7 Methodologiewinkel 
Voor methodologisch en statistisch advies kunnen studenten gebruik maken van de 
methodologiewinkel: 
tel. 363 6190 
e-mail: methodologiewinkel@rug.nl 
 

5.8 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 
e-mail: reprogmw@rug.nl 
 

5.9 Studentenzaken 
 

5.9.1 VIP Studentenvereniging Psychologie Groningen 

De studievereniging van Psychologie is zeer actief en heeft zo’n 2300 leden. Zij stelt 
jaarlijks een studentenalmanak samen en organiseert de introductie voor eerstejaars 
studenten, de opvang van buitenlandse studenten en organiseert toneel, muziek, excursies, 
lezingen en congressen. De VIP verzorgt de verkoop van studieboeken tegen een  
sterk gereduceerde prijs. 

mailto:servicedesk.gmw@rug.nl
mailto:methodologiewinkel@rug.nl
mailto:reprogmw@rug.nl
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Spreekuur: maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 15.00 uur, kamer 0016 bij de 
hoofdingang van het Muntinggebouw. 
   
tel. 050 - 363 6323 
e-mail: vip.gmw@rug.nl 
www.vipsite.nl 
 

5.9.2 Studentenstatuut 

De rechten en plichten van studenten staan beschreven in het studentenstatuut. In de 
bijlage van deze studiegids staat een vereenvoudigde versie van het statuut. Het volledige 
studentenstatuut is te vinden op de website van de RUG.  
 

5.9.3 Arbo Milieu en Veiligheid 

Arbo & Milieucoördinator en hoofd BedrijfsHulpVerlening  (BHV):  
D. Wybenga  Tel: 363 6320 
De RUG en daarmee de faculteit GMW zet zich in voor goede studie/arbeidsomstandig-
heden en veiligheid voor studenten en medewerkers. De veiligheidsinstructies en 
huisregels zijn te vinden op de facultaire website onder “dienst facilitaire ondersteuning” 
onder “diensten”. 
 

5.9.4 Vertrouwenspersoon 

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie horen niet thuis in een 
goed en stimulerend studieklimaat. Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit  
Groningen probeert dit soort ‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en 
heeft in dit kader o.a. een vertrouwenspersoon aangesteld.  
Het Bureau Vertrouwenspersoon is de hele week geopend van 09.00 – 17.00 uur en werkt 
bij voorkeur op afspraak. Bezoekadres: Visserstraat 49, telefoon 3635435. E-mail: 
j.m.dam@rug.nl (vertrouwenspersoon) of a.m.wildeboer-baar@rug.nl (secretariaat). U 
kunt ons ook vinden op de website: www.rug.nl/vertrouwenspersoon. 
 

5.9.5 Het Nederlands Instituut van Psychologen 

Het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is de 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.  

Voor meer informatie over o.a. lidmaatschap kun je terecht op onze website www.spsnip.nl 
en de facebookpagina SPSNIP Sectie Psychologie Studenten of die van platform 
Groningen: SPSNIP Platform Groningen. Je 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 vragen. 

mailto:vip.gmw@rug.nl
http://www.vipsite.nl/
mailto:j.m.dam@rug.nl
mailto:a.m.wildeboer-baar@rug.nl
http://www.rug.nl/vertrouwenspersoon
http://www.spsnip.nl/
mailto:platformgroningen@spsnip.nl
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6. Masterprogramma’s 
 

6.1 Het programma Arbeids-, Organisatie- en 
Personeelspsychologie  
 

6.1.1 Omschrijving 

AOP bestudeert het doen, denken en voelen van mensen in de werkcontext. Daarbij kan de 
nadruk liggen op: 

 De taakverrichting, gezondheid en het welzijn van de individuele werknemer (A). 

 De processen die een rol spelen bij het samenwerken van mensen in een organisatie 
(O). 

 De voorwaarden en de effecten van het personeelsbeleid van de organisatie (P). 
 
Arbeidspsychologie houdt zich bezig met het doen en laten van de mens in (arbeids-) 
taken. Onderwerpen die hierin aan de orde komen zijn de psychologische analyse van de 
taakinhoud en de arbeidsomstandigheden, en hun betekenis voor de taakuitvoering, de  
taakprestatie, en voor gezondheid en welzijn. Kennis hierover is essentieel voor het 
(her)ontwerpen van mens/machine systemen, interfaces en werkplekken, waarbij welzijn 
en gezondheid van de werkers centraal staan.  
 
Organisatiepsychologie richt zich op de mens die samen met anderen deelneemt aan 
doelgerichte processen binnen betrekkelijk stabiele structuren. Daarbij gaat het eerst en 
vooral om verwerving en toepassing van sociaalpsychologische inzichten. Belangrijke 
aandachtsgebieden in dit verband zijn communicatie, participatie, motivatie en 
werkprestaties, besluitvorming, leiding geven, werkstress en conflicthantering, 
gedragsverandering, cultuurverandering, teamontwikkeling en interactie tussen groepen. 
Het werk van de organisatiepsycholoog bestaat altijd uit een combinatie van onderzoek, 
advies en begeleiding op dit soort gebieden.  
 
Personeelspsychologie onderzoekt de voorwaarden en effecten van het sociale beleid van 
de organisatie, terwijl anderzijds de individuele belevingen en gedragingen betreffende de 
eigen loopbaan onderwerp van studie en interventie zijn. In dat verband wordt aandacht 
besteed aan onderwerpen als werving, selectie, bemiddeling, beloning, werktijden, 
beoordeling, loopbaan en aan de interventies van professionele gespreksvoering en het 
geven van trainingen. In het onderwijsprogramma van AOP worden de voor het veld 
belangrijkste theorieën en modellen behandeld. Omdat AOP-vraagstellingen en  
-problemen veelal afkomstig zijn uit de praktijk wordt er in het onderwijsprogramma ook 
veel aandacht besteed aan praktijkgebonden onderdelen.  
 

6.1.2 Beroepsperspectief 

Afgestudeerde AOP-psychologen komen in zeer uiteenlopende functies terecht. Voor 
enkelen is er de mogelijkheid om aan de universiteit een promotieonderzoek te verrichten 
op het gebied van de AOP, om vervolgens een wetenschappelijke carrière op te bouwen. 
Het grootste deel van de afgestudeerden komt echter in een praktijkfunctie terecht. Veel 
voorkomende praktijkfuncties zijn selectiepsycholoog, loopbaanadviseur, trainer, 
organisatie-adviseur en A&O deskundige bij een Arbo-dienst. 
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6.2 Het programma Hersenen en Gedrag 
 
Het Masterprogramma Hersenen en Gedrag is alleen voor studenten ingestroomd vóór 
maart 2012 nog toegankelijk. Studenten H&G die zijn ingestroomd voor maart 2012 
kunnen tot 31 augustus 2013 aan de verplichtingen van het H&G programma voldoen door 
nog ontbrekende vakken te kiezen uit de nieuwe programma’s van Klinische 
Neuropsychologie (KN) en Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP). Als bijlage in 
het Onderwijs en Examen Reglement van deze Studiegids 2012/2013 Psychologie 
Masteropleiding is een equivalentie tabel opgenomen waarin men kan zien welke H&G 
vakken uit het oude programma equivalent zijn met vakken van de nieuwe programma’s 
KN en CPP. Nieuwe vakken uit deze programma’s komen ook in aanmerking om aan de 
verplichtingen van het H&G programma te voldoen zolang aan de verplichting van 2 
basisvakken en 1 vaardigheidsvak wordt voldaan. Bij vragen kan men contact opnemen 
met de coördinator van H&G: R.H.Geuze@rug.nl 
 

6.2.1 Het programma Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie 

 
6.2.1.1 Omschrijving 
Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie (CPP) gaat over het cognitief functioneren 
(geheugen, waarnemen, emotie, etc.) van gezonde mensen. Hoe sla je informatie op in je 
werkgeheugen? Wat verandert er in dat proces als we ouder worden? Wat is de invloed van 
stemming op waarneming? Welke hersengebieden zijn daar bij betrokken? En hoe 
beïnvloedt al die mentale activiteit het functioneren van je lichaam? 
   
Binnen de masterroute cognitieve psychologie en psychofysiologie bestudeer je onder 
andere deze vragen. Je leert over de nieuwste theorieën en inzichten in het vakgebied en je 
leert enkele veelgebruikte onderzoeksmethoden zelf gebruiken, zoals EEG en TMS; deze 
pas je vervolgens toe in je masterthese-onderzoek. Binnen de opleiding leggen we een 
speciale nadruk op praktische toepasbaarheid van alle theoretische kennis die je opdoet – 
steeds zullen we de vraag stellen “wat heb je er nou aan”? 
 
6.2.1.2 Beroepsperspectief 
CPP is een brede opleiding die niet specifiek opleidt tot een bepaald beroep. De 
vaardigheden en kennis die je opdoet zal je in verschillende functies kunnen gebruiken. 
Het meest voor de hand liggen echter functies op het gebied van onderzoek en advies. 
   
Onderzoeker – afgestudeerden kunnen aan de slag als promovendus aan een universiteit, 
maar ook als onderzoeker in het bedrijfsleven (bijv. Philips, Unilever). 
   
Adviseur/consultant – je kunt je kennis als CPP-afgestudeerde ook inzetten om bedrijven 
en/of instellingen te adviseren over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 
cognitieve psychologie en psychofysiologie, bijvoorbeeld in de context van 
computerinterfaces, of op het gebied van nieuwe technieken zoals neuromarketing. 
 

mailto:R.H.Geuze@rug.nl
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6.2.2 Het programma Klinische Neuropsychologie  

 
6.2.2.1 Omschrijving 
 
Cognitie, emotie en gedrag als functie van de hersenen  
In de klinische neuropsychologie gaat het om stoornissen in hersenfuncties als gevolg van 
aangeboren of opgelopen neurologische en neuropsychiatrische aandoeningen bij 
kinderen, volwassenen en ouderen. Bijvoorbeeld aandoeningen als:  
- ADHD, autisme, leerproblemen  
- CVA, hersentumor, traumatisch hersenletsel  
- ziekte van Alzheimer, ziekte van Parkinson, - schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie  
 
Neuropsychologen houden zich bezig met diagnostiek en behandeling van dergelijke 
stoornissen in de klinische praktijk, maar ook met wetenschappelijk onderzoek bij 
patiënten.  
Gebruikte methoden zijn bijvoorbeeld neuropsychologische tests, neuroimaging methoden 
en electrofysiologische technieken.  
Een neuropsycholoog wordt beschouwd als een scientist-practitioner, iemand die beschikt 
over relevante theoretische kennis en inzichten, methodologische en statistische 
vaardigheden alsmede klinische ervaring.  
De aandacht voor neuropsychologische problematiek neemt toe en daarmee de vraag naar 
goede klinisch en wetenschappelijk opgeleide neuropsychologen.  
 
Met een gerichte keuze voor vakken uit het Klinische Neuropsychologie programma en het 
K en / of O programma kan worden voldaan aan de basisaantekening psychodiagnostiek 
van het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologie). Daarnaast is een bepaald 
vakkenpakket nodig om te voldoen aan de toelatingseisen voor de G(ezondheids)Z(org)-
opleiding (zie 6.3.3). 
 
6.2.2.2 Beroepsperspectief 
 
Werken als neuropsycholoog in de praktijk;  
Neuropsychologische diagnostiek en behandeling bij patiënten 
In algemene en academische ziekenhuizen, verpleeghuizen, revalidatiecentra, school-
begeleidingsdiensten, epilepsiecentra, forensische klinieken, instellingen voor 
verstandelijk beperkten, bij de GGZ, in psychiatrische centra of in een eigen praktijk.  
 
N.B.: Voor zelfstandig werken in de gezondheidszorg is uiteindelijk een BIG registratie 
vereist. Je dient er rekening mee te houden dat je met het volgen van  de masterroute H&G 
niet automatisch voldoet aan de vooropleidingseisen voor de postacademische opleiding 
tot gezondheidszorgpsycholoog. Meer informatie over postacademische opleidingen vind 
je hier.  
 
Patiëntgebonden onderzoek op het gebied van de klinische neuropsychologie   
Steeds meer studenten neuropsychologie stromen na hun masteropleiding door naar 
promotietrajecten, waarin bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar (determinanten van) 
neuropsychologische stoornissen bij bepaalde aandoeningen, of de effectiviteit van 
neuropsychologische behandelprogramma’s.   
 

http://www.rug.nl/psy/onderwijs/postmaster/index
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Beleidsfunctie tussen wetenschap en praktijk 
Functies als coördinator onderzoeksprojecten in gezondheidszorg instelling, onderwijs- of 
managementfuncties bij overheid, onderzoeksinstituten of farmaceutische bedrijven. 
 

6.3 Het programma Klinische Psychologie 

6.3.1 Omschrijving 

 
De klinische psychologie houdt zich bezig met klinisch relevant probleemgedrag, dat wil 
zeggen met afwijkend gedrag dat door een persoon en/of diens omgeving als ernstig 
ongewenst wordt ervaren. Gedragsstoornissen worden daarbij beschouwd als het resultaat 
van specifieke interacties van biologische, sociale en persoonlijkheidsfactoren.  
Het klinische onderwijsprogramma steunt op drie pijlers, namelijk theorie ("Hoe kunnen 
we verschijnselen begrijpen en verklaren?"), diagnostiek ("Hoe stellen we vast wat er aan 
de hand is?") en interventie ("Op welke wijze kunnen we veranderingen teweeg 
brengen?"). Voor vakken waarin het bio- en neuropsychologisch perspectief van afwijkend 
gedrag wordt uitgewerkt, wordt verwezen naar de Masterprogramma H&G, terwijl een 
ontwikkelingsperspectief aan de orde komt in de Masterprogramma van O. 
Met een gerichte keuze voor vakken uit het K-, O- en H&G-programma kan worden 
voldaan aan toelatingseisen voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog (zie 6.3.3). 
Met name in de klinische praktijkstage kan men bijdragen aan het behalen van de 
basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) van het NIP (Nederlands Instituut voor 
Psychologen).  
 

6.3.2 Beroepsperspectief  

Belangrijke werkterreinen zijn de (geestelijke) gezondheidszorg, de verslavingszorg en 
forensische settingen, waarin psychologen een centrale rol spelen in de diagnostiek, de 
indicatiestelling, en de behandeling, en ook in de coördinatie van zorg. Daarnaast vinden 
K-studenten werk als trainer, in beleidsfuncties, en in het wetenschappelijk onderzoek.  
 

6.3.3 Post-master opleidingen 

Na het behalen van het masterdiploma in de psychologie kan men zich verder scholen tot 
gezondheidszorg (GZ)-psycholoog, tot psychotherapeut en tot klinisch psycholoog door het 
volgen van post-master opleidingen. Deze opleidingen worden landelijk door zes 
opleidingsinstellingen verzorgd, waarvan in het noorden door PSY -Opleidingen in 
Groningen. Deze opleidingen staan open voor studenten van met name de K, O  en H&G 
masterroutes, mits zij een aantal specifieke cursussen en practica in de bachelor- en 
masterprogramma’s hebben gevolgd (zie http://www.rug.nl/psy/onderwijs/ 
postacademisch), en een aanstelling hebben verworven bij een erkende 
opleidingsinstelling. Specifieke informatie is te vinden op de website van de 
Postacademische PSY-Opleidingen www.psy-opleidingen.nl, en wat betreft de voor-
opleidingseisen op www.spon-opleidingen.nl. 
 

http://www.psy-opleidingen.nl/
http://www.spon-opleidingen.nl/
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6.4 Het Programma Ontwikkelingspsychologie. 
 

6.4.1 Omschrijving 

Het onderwijs van het programma Ontwikkelingspsychologie richt zich op de studie van de 
ontwikkelingsprocessen en de toepassing ervan over de gehele levensloop. Hierin is 
aandacht voor het brede gebied van de praktijk van opvoeding en onderwijs, voor de 
begeleiding van normale en problematische ontwikkelingsprocessen binnen gezin, school 
en maatschappij en voor de diagnostiek van normale en problematische 
ontwikkelingsprocessen in diverse praktijkcontexten. Vanuit de belangstelling voor 
individuele ontwikkelingsprocessen kijken we naar de dynamische interactie tussen 
enerzijds de zich ontwikkelende persoon zelf, inclusief de ontwikkeling van het brein, en 
anderzijds de omgeving. De student maakt kennis met deze procesbenadering en met de 
visie van ontwikkeling als complex dynamisch systeem in vakken die gericht zijn op 
diagnostiek, op ontwikkelingspathologie en op verschillende aspecten van de normale 
ontwikkeling. Het spectrum van normale via problematische ontwikkeling naar 
ontwikkelingspsychopathologie wordt bestudeerd vanuit dit perspectief van de individuele 
ontwikkeling en de mogelijke ontsporingen daarin. 
Het programma is nadrukkelijk opgezet vanuit een levensloopperspectief. Hoewel het 
accent ligt op ontwikkeling in baby- en kindertijd en adolescentie, wordt ook aandacht 
besteed aan ontwikkeling in volwassenheid en ouderdom. 
 
Met een gerichte keuze van vakken uit het Ontwikkelingsprogramma kan worden voldaan 
aan de BasisAantekening PsychoDiagnostiek (BAPD) van het NIP (Nederlands Instituut 
van Psychologen). Daarnaast is een bepaald vakkenpakket nodig om te voldoen aan de 
toelatingseisen van de G(ezondheids) Z(org)-opleiding (zie 6.3.3) 
 

6.4.2 Beroepsperspectieven 

Omdat studenten die in dit programma zijn afgestudeerd verstand hebben van zowel de 
normale als van de afwijkende ontwikkeling, kunnen ze worden ingezet in een groot aantal 
werkvelden. Op het gebied van onderwijs kunnen bijvoorbeeld ze zowel in het reguliere 
onderwijs als in het speciaal onderwijs werkzaam zijn. Ook ten aanzien van opvoeding 
kunnen afgestudeerden zich richten op zowel de normale opvoeding (bijvoorbeeld in 
beleid en advisering en voorlichting) als op problematische opvoedingssituaties 
(bijvoorbeeld ouderbegeleiding en interventies). Twee belangrijke werkterreinen voor 
afgestudeerden van dit programma vormen daarom de (geestelijke) gezondheidszorg en 
het speciaal en regulier onderwijs. Daarnaast vinden studenten werk in advies- en  
beleidsfuncties, als docent en als onderzoeker.  
 

6.5 Het programma Sociale Psychologie en haar Toepassingen 

6.5.1 Omschrijving 

Dit programma gaat over het gedrag van “normale” mensen in het dagelijkse leven. De 
sociale psychologie richt zich op het verklaren van opvattingen en gedragingen van mensen 
in sociale situaties. Dat betekent dat er veel aandacht wordt besteed aan hoe onze 
opvattingen en gedrag bepaald worden door anderen. Daarnaast is het onderwijs-
programma ook gericht op de rol van individuele, contextuele, culturele en biologische 
factoren.  
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Veel maatschappelijke problemen komen voort uit opvattingen en gedrag van mensen. 
Denk bijvoorbeeld aan discriminatie, agressie en zinloos geweld, criminaliteit, 
gezondheidsproblemen, milieuproblemen, en onveiligheid in het verkeer. De sociale 
psychologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het begrijpen en de oplossing van dit 
soort problemen door na te gaan welke factoren van invloed zijn op opvattingen en gedrag, 
en hoe deze zijn te veranderen.  
 
Om inzicht te krijgen in achtergronden van opvattingen en gedrag en het niveau van 
lekenkennis te overstijgen is het essentieel om sociaal-psychologische concepten en 
theorieën te kennen en vaardig te zijn in het toepassen en onderzoeken daarvan. Theorieën 
helpen ons om problemen te structureren en om achtergronden van opvattingen en gedrag 
te doorgronden. Daarom wordt veel aandacht besteed aan relevante theorieën die ons 
helpen opvattingen en gedrag te begrijpen. Voorbeelden van theorieën en concepten die 
aan de orde komen zijn attitudetheorieën, theorieën over altruïstisch gedrag, de sociale 
vergelijkingstheorie, de sociale-identiteitstheorie, de zelf-affirmatietheorie, agressie-
theorieën, theorieën over emoties, motivatie en stereotypering.  
 
Vragen die de student na dit programma met behulp van inzichten uit de sociale 
psychologie kan beantwoorden zijn bijvoorbeeld: Waarom vertonen mensen gedrag dat 
schadelijk is voor hun gezondheid, zoals roken en drankgebruik? Waarom discrimineren 
mensen? Hoe kunnen we samenwerking tussen mensen van verschillende culturen 
stimuleren? Hoe kan het dat de meeste automobilisten denken dat ze beter rijden dan 
anderen? Hoe kunnen we milieuvriendelijk gedrag stimuleren? Waarom maken rokers 
zich niet druk om terugkerende hoestbuien? Waarom is iemand ontevreden met een 
relatie? Hoe beïnvloeden reclamemakers en politici onze meningen en gedragingen? In 
hoeverre voelen Islamitische inwoners van Nederland zich nog thuis in Nederland na 
dagelijks geconfronteerd te worden met negatieve stereotypen over hun groep? 
 
In dit programma draait het dus zowel om verklarende factoren achter opvattingen en 
gedragingen als om mogelijkheden om deze opvattingen en gedragingen te veranderen. 
Beide zijn essentieel om maatschappelijke problemen te verminderen. Inzicht in de 
structuur en oorzaak van maatschappelijke, sociale en individuele gebeurtenissen en 
problemen is onontbeerlijk om oplossingen te genereren en verandering te 
bewerkstelligen. De student leert bijvoorbeeld onder welke voorwaarden contact tussen 
culturen tot een vermindering van angst en discriminatie kan leiden, welke informatie 
jongeren motiveert om niet elke weekend dronken te zijn, welke maatregelen echt werken 
als het gaat om het verminderen van files, hoe we er voor kunnen zorgen dat groepen beter 
presteren en hoe het fenomeen zinloos geweld de kop kan worden ingedrukt. 
 
De kracht van dit programma ligt vooral in de combinatie van theoretische en 
fundamenteel wetenschappelijke inzichten enerzijds en het toepassen daarvan op actuele 
maatschappelijke, sociale en individuele gebeurtenissen anderzijds. Binnen het 
programma kan de student zich door keuzeblokken en het afstudeerproject specialiseren in 
het gebied van zijn of haar interesse. Mogelijke specialisaties zijn: gezondheid, voorlichting 
en communicatie, integratie en immigratie, verkeer, milieu, en criminaliteit en agressie. 
Studenten kunnen zich specifiek bekwamen in de fundamentele sociale psychologie, in de 
toepassing van sociale psychologie, of in een combinatie van beide. 
 

6.5.2 Beroepsperspectief  

Omdat sociaal-psychologen verstand hebben van “normaal” menselijk gedrag en van 
“normale” problemen kunnen ze breed ingezet worden in verschillende toepassingsvelden. 
Ze kunnen bijvoorbeeld werken in bedrijven, bij gemeentes, bij de overheid, bij non-profit 
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organisaties, en bij onderzoeksbureaus. Overal waar mensen werken of waar menselijk 
gedrag bijgestuurd wordt door beleid, maatregelen of voorlichting kunnen sociaal 
psychologen aan de slag. Functies zijn bijvoorbeeld crisismanager, preventiewerker, 
voorlichter, communicatieadviseur, trainer, beleidsadviseur, marketingconsultant, 
consultant en onderzoeker. Afgestudeerden met belangstelling voor het doen van 
onderzoek kunnen in aanmerking komen om te promoveren tot doctor. 

 

6.6 Het Vrije Keuze programma 

6.6.1 Omschrijving 

Het Vrije Keuze programma geeft studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in 
een deelgebied van de psychologie dat buiten de aangeboden masterprogramma’s valt of 
een combinatie van de masterprogramma’s omvat. Ten eerste kunnen studenten zich 
specialiseren in het deelgebied Psychometrie, Statistiek & Methodologie. Zij kiezen 
cursussen op dit terrein uit het aanbod in de vijf andere masterprogramma’s, de Research 
Master, of masteropleidingen elders. Ten tweede kunnen studenten kiezen voor een 
specialisatie in het deelgebied Theorie & Geschiedenis van de Psychologie. Dan kiest men 
een pakket van vakken binnen de vijf andere masterprogramma’s, eventueel aangevuld 
met vakken buiten de Master Psychologie (bijv. bij Filosofie, Sociologie of Geschiedenis). 
Ten derde biedt het programma de mogelijkheid om zich te specialiseren in een onderwerp 
dat deels in andere masteropleidingen dan de Master Psychologie wordt aangeboden. Zo 
zal een student die zich wil richten op de cognitieve ergonomie delen van de 
masteropleiding Mens-Machine Communicatie kunnen volgen. 
 
Studenten die zich willen richten op het deelgebied Psychometrie, Statistiek & 
Methodologie of het deelgebied Theorie & Geschiedenis van de Psychologie dan wel kiezen 
voor een andere specialisatie, stellen in overleg met de mastercoördinator van het Vrije 
Keuze programma een opleidingsplan op waarin de specialisatie tot zijn recht komt. In het 
geval men kiest voor een van de twee deelgebieden, vindt de begeleiding van de 
masterthese plaats binnen de leerstoelgroep Methoden en Technieken van 
Gegevensverwerking dan wel binnen de leerstoelgroep Theorie en Geschiedenis van de 
Psychologie. Als men kiest voor een andere specialisatie vindt de begeleiding van de 
masterthese plaats vanuit een van de vijf andere masterprogramma’s.  
 
Met nadruk wordt vermeld dat een goedgekeurd opleidingsplan voorwaarde is om een 
dergelijke specialisatie binnen de masteropleiding te volgen. Indien het opleidingsplan 
vakken bevat uit andere masteropleidingen, dan is er goedkeuring voor deze vakken nodig 
van de Examencommissie voordat aan de opleiding kan worden begonnen. 

6.6.2 Beroepsperspectief 

Het beroepsperspectief is afhankelijk van de gekozen specialisatie. Afgestudeerden die zich 
via cursussen uit de Master Psychologie en/of Research Master en een masterthese extra 
bekwaamd hebben in de statistiek en methodologie, zijn goed inzetbaar in bijvoorbeeld 
onderzoeksinstellingen, als beleidsonderzoeker bij de (semi-)overheid en bij markt-
onderzoeksbureaus. Maar deze specialisatie kan ook een goede voorbereiding zijn voor een 
promotieonderzoek binnen de psychologie en methodologie.  
Afgestudeerden met een sterk theoretisch/historisch accent kunnen werk vinden in de 
wetenschap, bij de overheid, in het gezondheidsbeleid, het onderwijs en de journalistiek. 
Afhankelijk van hun specialisatie blijken afgestudeerden verder te werken als sport-
psycholoog, gezondheidspsycholoog, verkeerspsycholoog, en gerontologisch psycholoog. 
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6.7 Docenten in de Masteropleiding 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. 09.00-10.00 0181 H 

363 8798 Aleman, prof. dr. A. Volgens afspraak 
 

310 H/1   

363 6927 Appelo, dr. M.T. Volgens afspraak 
 

UMCG7  

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 6239 Bolderdijk, dr. J.W. Di. 13.00-14.00 0455 H 

363 6378 Börger, dr. N.A. Ma. 12.00-13.00 0365 M 

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 UMCG 2  

363 9374 Burkolter, dr. D.  Woe. 13.30-14.30 0273 H 
363 6547 Cox, dr. R.F.A. Volgens afspraak 

 
0385 H  

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 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 6364 Draaisma, prof. dr. D. Ma. 13.00-14.00  0162 H 
363 7632 Epstude, dr. K. Do. 11.00-12.00 0409 H 

363 6386 Eijbergen, prof. dr. R. van Volgens afspraak 
 

0457 H 
363 9425 Falter, dr. C.M. Volgens afspraak 

 
0316 HV 

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 6398 Geuze, dr. R.H. Ma. 16.00-17.00  0362 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 6229 Hansen, dr. N. Do. 13.00-14.00 0407 H 

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 UMCG3  

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 6384 Johnson, prof. dr. A. Di. 13.00-14.00  0271 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 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 6016 Koerts, dr. J. Ma. 16.00-17.00 0363 H/4  
363 6330 Kunnen, dr. E.S. Ma. 13.30-14.15 0371 H 

363 6236 Leander, dr. N.P. Volgens afspraak 
 

0473 H 

363 6376 Lorist, dr. M.M. Volgens afspraak 
 

0262 H 

363 6407  Meere, dr. J.J. van der Ma. 16.00-17.00 0368 H 
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363 6254 Morey, dr. C.C. Wo. 16.00-17.00 0279 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 4722 Ostafin, dr. B.D. Di. 1300-14.00 0317 H 

363 7903 Otten, prof. dr. S. Volgens afspraak 0008 ISW 

363 6196 Postmes, prof. dr. T. Ma. 09.00-10.00 0412 H 

363 4637 Pijnenborg, dr. G.H.M. Di. 13.00-14.00 0307 H 
363 6357 Rietzschel, dr. E.F. Woe. 09.15-10.00 0481 H 

363 6290 Rijn, dr. D.H. van Di. 11.00-12.00 0270 H 

363 6630 Rot,  dr. M. aan het, Woe. 09.00-10.00 0341 H 
363 7904 Sanchez, dr. X. Volgens afspraak 

 
0485 H 

363 3065 Sanderman, prof. dr. R.  Volgens afspraak 
 

UMCG8  
363 6778 Sarampalis, dr. A. Ma. 14.00-15.00 0285 H 
363 6386 Scheibe, dr. S. Ma. 14.00-15.00 0471 H 

363 6402 Span, dr. M.M. Do. 13.00-14.00 0247 H 

361 1422 Spikman, dr. J.M. Ma. 13.00-14.00 UMCG5  
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 6341  Täuber, dr. S. Ma. 13.00-14.00 0439 H 

363 6255 Timmerman, dr. M.E. Do.  09.00-10.00 0168 H 

363 9164 Tucha, prof. dr. O.M.  Volgens afspraak 11.00-12.00 0360 H 

363 9165 Tucha-Mecklinger, dr. L.I. Wo. 14.00-15.00 0373 H 

361 4659 Visser, dr. A. Volgens afspraak 
 

UMCG6  

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 6466 Wijers, dr. A.A. Wo. 13.00-14.00 0260 H 
363 7405 Wisse, prof. dr. B.M. Di. 09.00-10.00 0478 H 
363 6332 Yperen, prof. dr. N.W. van Di. 09.00-10.00 0470 H 
363 6511 Zomeren, dr. M. van Di. 09.00-10.00 0406 H 

     
 

1    UMCG Neurowetenschappen – sectie Cognitieve Psychiatrie, A. Deusinglaan 2, kamer 115 
2   UMCG Poortweg 4, Neuropsychologie, kamer V2.902 

 3   UMCG Poortweg 4, Neuropsychologie, kamer V2.216a 

 4  UMCG Poortweg 4, Neuropsychologie, kamer V2.208 

 5 UMCG Poortweg 4, Neuropsychologie, kamer V2.210 

 6 UMCG Poortweg 4, (Afd. Revalidatie en) Neuropsychologie, kamer V2.210a 

 7 Het Behouden Huys, Rijksstraatweg 363 A, 9752 CH Haren 

 8 UMCG, Gezondheidswetenschappen, De Brug 529, A. Deusinglaan 1, 9712 AV Groningen  
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6.8 Plattegrond 
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7. Arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie 
 
Coördinator  
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 7405 Wisse, mw. prof. dr. B.M. Di. 09.00-10.00 0478 H 
 
Secretariaat 
Tel. Naam 
363 6386 Buitenkamp, mw. A.A.E.    0431 H 
363 6386  Kip, mw. B.S.    0431 H 
 
Coördinator Mastertheses  
Tel. Naam Spreekuur  Kamernr. 
363 6424 Heesink, mw. dr. J.A.M. Ma.  10.00-11.00 0486 H 
 

7.1  Programmaonderdelen 
 
Basisvakken 

Code Titel Blok EC 

MAB-9 Personeelsontwikkeling Niet in 2012-2013 
 
 

MAB-10 Personeelsselectie 1a 5 

MAB-7 Power and leadership* 1b 5 

MAB-5 Werkstress 2a 5 

MAB-8 
Creativity and innovation in 
organizations* 

2b 5 

 

Vaardigheidsvakken 

Code Titel Blok EC 

MAV-6 Sport- and Performance Psychology* 1b 5 

MAV-5 Coaching 1b/2a en 2b/1a 5 

MAV-4 Gerichte organisatieverandering 2b 5 

 
*wordt in het Engels gegeven. 

 

Keuzevakken  

- De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 

- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen), in paragraaf 13. 

- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 
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8. Hersenen en gedrag 
 

Masterprogramma Hersenen en gedrag (alleen voor studenten ingestroomd 
vóór maart 2012) 

Studenten H&G die zijn ingestroomd voor maart 2012 kunnen tot 31 augustus 2013 aan de 
verplichtingen van het H&G programma voldoen door nog ontbrekende vakken te kiezen 
uit de nieuwe programma’s van Klinische Neuropsychologie (KN) en Cognitieve 
Psychologie en Psychofysiologie (CPP). Als bijlage in het Onderwijs en Examen Reglement 
van deze Studiegids 2012/2013 Psychologie Masteropleiding is een equivalentie tabel 
opgenomen waarin men kan zien welke H&G vakken uit het oude programma equivalent 
zijn met vakken van de nieuwe programma’s KN en CPP. Nieuwe vakken uit deze 
programma’s komen ook in aanmerking om aan de verplichtingen van het H&G 
programma te voldoen zolang aan de verplichting van 2 basisvakken en 1 vaardigheidsvak 
wordt voldaan. Bij vragen kan men contact opnemen met de coördinator van H&G: 
R.H.Geuze@rug.nl 

 

mailto:R.H.Geuze@rug.nl
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8.1  Klinische Neuropsychologie  
 
Coördinator  
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
361 1422 Spikman, dr. J.M. Ma.  13.00-14.00 V2.210 umcg 

 
Secretariaat 
Tel. Naam 
363 7601 Polling-Oosterloo, mw. J.     0347 H 
 
 
Coördinator Mastertheses 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6407 Meere, dr. J.J. van der Ma. 16.00-17.00 0368 H 
363 6549 Roo, mw. J. de (masterthese-onderzoek secretariaat) 0347 H 
 
Stagecoördinator:  
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6016 Koerts, mw. dr. J.  Ma. 16.00-17.00 363 H 
363 6549 Roo, mw. J. de (stagesecretariaat)     347 H 
 

8.1.1 Programmaonderdelen 

 
Basisvakken 

Code Titel Blok EC 

MNB-1 Advanced clinical neuropsychology* 2a 5 

MNB-3 Neuropsychology and psychiatric disorders* 1a 5 

MNB-2 
Cognitieve revalidatie bij neuropsychologische 
functiestoornissen 

2b 5 

 

*wordt in het Engels gegeven. 

 

Vaardigheidsvakken 

Code Titel Blok EC 

MCV-1 Advanced experimental skills* 1b 5 

MNV-1 Neuropsychologische diagnostiek 1a en 2a 5 

 

Methodenvakken  (zie paragraaf 13) 

 

Keuzevakken  

 De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 

- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen) 
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- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 

- De onderstaande vakken 

 

Keuzevakken 

Code Titel Blok EC 

MNK-1 
Literatuurpakket klinische 
neuropsychologie 

hele jaar 5 

MNK-2 Capita selecta klinische neuropsychologie hele jaar 5 

MNK-3 
 

Motoriek: ontwikkeling, stoornissen, 
diagnostiek en interventie 

hele jaar 5 

MNK-4 
Hersenen en bewustzijn: eenheid en 
verdeeldheid 

2b 5 
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8.2 Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie 
 
Coördinator 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6376 Lorist, dr. M.M. Ma.  16.00-17.00 0362 H 
 
Secretariat 
Tel. Naam 
363 6472 Rijsbergen, mw. J.A.A. van     0249 H 
 
Academic Advisor 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6348 Jolij, dr. J. Vr. 10.00-12.00 0276 H 
 
 

8.2.1 Programmaonderdelen 

 
Basisvakken 

Code Titel Blok EC 

MCB-1 Psychophysiology and its applications* 1a 5 

MCB-2 Cognitive psychology, theory and applications * 1b 5 

 

*wordt in het Engels gegeven. 

 

Vaardigheidsvakken 

Code Titel Blok EC 

MCV-1 Advanced experimental skills* 1b 5 

MCV-3 
Experimenteren en meten van 
prestaties(*) 

1a 5 

 

Methodenvakken  (zie paragraaf 13) 

 

Keuzevakken  

 De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 

- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen) 

- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 

- De onderstaande vakken 
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Keuzevakken 

Code Titel Blok EC 

MCK-5 
Literatuurpakket cognitieve 
psychologie(*) 

hele jaar 5 

MCK-6 Memory and learning* hele jaar 5 

MNK-4 
Hersenen en bewustzijn: eenheid en 
verdeeldheid 

2b 5 
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9. Klinische psychologie 
 
Coördinator 
Tel.  Naam Spreekuur Kamernr. 
363 7609 Hout, dr. W.J.P.J. Volgens afspraak 0304 H 
363 7617 Wessel, dr. J.P.  Volgens afspraak 0314 H 
 
Secretariaat 
Tel. Naam 
363 6927 Werff, mw. I.B. van der     0355 H 
 
Coördinator Mastertheses 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 7604 Gerlsma, mw. dr. C. Di. 13.30-14.30 0339 H 
363 3233 Villavicencio Pena, mw. M.V. (secretariaat)     0354 H 
 
Stagecoördinator 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6460 Jong, mw. drs. E.R. de Di./do. 10.00-12.00 0357 H 
363 6549 Roo, mw. J. de (stagesecretariaat)   0347 H 
 
 

9.1  Programmaonderdelen 
 

Basisvakken 

Code Titel Blok EC 

MKB-1 Evidence-based interventions* 1a 5 

MKB-2 Cognitieve modellen van psychopathologie 1b 5 

MKB-3 Diagnostische modellen en strategieën 2a 5 

MOB-1 Ontwikkelingsmodellen 2b 5 

 

 
 
Vaardigheidsvakken 

Code Titel Blok EC 

MKV-1 
Diagnostiek en interventie voor de 
klinische psychologie 

1a en 2a 5 

 
 

Methodenvakken  (zie paragraaf 13) 

 

Keuzevakken  

- De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 
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- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen) 

- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 

- De onderstaande vakken 
 
 
Keuzevakken 

Code Titel Blok EC 

MKK-1 Capita selecta therapie Hele jaar 5 

MKK-2 
 

Capita selecta experimentele 
psychopathologie 

Hele jaar 5 
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10. Ontwikkelingspsychologie 
 
Coördinator 
Tel.  Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6330 Kunnen, mw. dr. E.S. Ma. 13.30-14.15 0371 H 
 
Secretariaat 
363 6397 Boer-Bethlehem, mw. L   0355 H 
      
 
Coördinator Mastertheses 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6547 Cox,  dr. R.F.A. Volgens afspraak 0384 H 
363 3233 Villavicencio Pena, mw. M.V. (secretariaat)   0354 H 
     
 
Stagecoördinator 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6460 Jong, mw. drs. E.R. de Di./do.  10.00-12.00 0357 H 
363 6549 Roo, mw. J. de (stagesecretariaat)   0347 H 
 
 

10.1 Programmaonderdelen 
 
Basisvakken 

Code Titel Blok EC 

MKB-1 Evidence-based interventions* 1a 5 

MOB-4 Language development* 1a 5 

MOB-3 
Ontwikkelingspychopathologie: een 
ontwikkelingsperspectief 

1b 5 

MOB-2 Mijlpalen en interacties in de kindertijd 2a 5 

MOB-1 Ontwikkelingsmodellen 2b 5 

 

Vaardigheidsvakken 

Code Titel Blok EC 

MOV-1 
Diagnostiek en interventies in de 
ontwikkelingspsychologische praktijk 

1a en 2a 5 

 
 

Methodenvakken (zie paragraaf 13) 

 

Keuzevakken  

- De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 
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- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen) 

- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 

- Het onderstaande vak 
 
 

Keuzevakken 

Code Titel Blok EC 

MOK-1 Capita selecta ontwikkelingspsychologie Hele jaar 5 
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11. Sociale psychologie en haar toepassingen 
 
Coördinator 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 

363 6229 Hansen, mw. dr. N. Do.  13.00-14.00 0407 H 
 
Secretariaat 
Tel. Naam 
363 6386 Buitenkamp, mw. A.A.E. 
363 6386 Kip, mw. B.S. 
 
Coördinator Mastertheses 
Tel. Naam Spreekuur  Kamernr. 
363 7632 Epstude, dr. K. Do.  11.00-12.00 0409 H 
 
 

11.1 Programmaonderdelen 
 

Basisvakken 

Code Titel Blok EC 

MSB-1 Sociale psychologie van de gezondheid 1a 5 

MSB-2 Environmental psychology* 1b 5 

MSB-5 Personal, social and cultural change* 2a 5 

MSB-6 Advanced topics in intergroup relations* 2b 5 

MSB-7 Controversies in social psychology* 1a 5 

MSB-8 Cross-cultural psychology* 2b 5 

MSB-9 Capita selecta in evolutionary psychology 2b 5 

 

Vaardigheidsvakken 

Code Titel Blok EC 

MSV-1 Testing theories* 1b 5 

MSV-2 Applying theories* 2b 5 

 
* Wordt in het Engels gegeven. 
 
Methodenvakken (zie paragraaf 13) 

 

Keuzevakken  

- De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 
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- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen) 

- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 

 
 
Keuzevakken 

Code Titel Blok EC 
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12. Vrije keuze programma 
 
Coördinator 
Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 8729 Dijkstra, Prof. dr. A. Woe. 09.00-10.00 0418 HV   

Secretariaat 

Tel. Naam 
363 6386 Buitenkamp, mw. A.A.E. 
363 6386 Kip, mw. B. S. 
 

De contactgegevens van de medewerkers aan het vrije keuze programma kunt u vinden bij 
de andere programma’s, behalve de onderstaande medewerkers. 

 

Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 6354 Dehue, prof. dr. G.C.G. Volgens afspraak 0151 H 
363 6338 Derksen, dr. M. Ma. 13.00-14.00 0163 H 
 

Het Vrije Keuze programma kan alleen gevolgd worden indien hiervoor een studieplan is 
ingediend en goedgekeurd. Het studieplan dient een samenhangend pakket van vakken te 
omvatten en dient te voldoen aan de voorwaarden genoemd in paragraaf 3.1. Voor zover 
het studieplan vakken van andere masteropleidingen omvat dient het door de 
Examencommissie te worden goedgekeurd. Voor het opstellen van het studieplan moet 
men contact opnemen met de studieadviseur en de coördinator van het master-
programma. 

 

12.1 Programmaonderdelen 
 

Basisvakken 

De basisvakken vermeld in paragraaf 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1 en 11.1 

 

Vaardigheidsvakken 

De vaardigheidsvakken vermeld in paragraaf 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1 en 11.1  

 

Methodenvakken (zie paragraaf 13) 

 

Keuzevakken  

 De basis- en vaardigheidsvakken van de overige masterprogramma’s 

- De methodenvakken (voor zover niet gevolgd om aan de programmavoorwaarden te 
voldoen) 

- De keuzevakken vermeld in paragraaf 8.1, 8.2, 9.1, 10.1 en 11.1 
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- Onderwijsonderdelen van andere universitaire masteropleidingen na goedkeuring 
van de examencommissie (zie hiervoor artikel 2.6.1 van de opleidings-OER) 

- Het onderstaand vak 

 
Keuzevakken 

Code Titel Blok EC 

MPK-1 Boundaries of psychology  * 2b 5 

 

* Wordt in het Engels gegeven 
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13. Methodenvakken 
 

Medewerkers aan het programma 

Tel. Naam Spreekuur Kamernr. 
363 8239 Albers, dr. C.J. Ma. 09.00-10.00 0181 H 
363 6255 Timmerman, mw. dr. M.E. Do.  09.00-10.00 0168 H 
 
 

13.1 Programmaonderdelen 

 
Methodevakken 

Code Titel Blok EC 

MM-5 Multivariate models* 1b 5 

MM-2 Repeated measures* 1b 5 

MM-3 Test- en vragenlijstconstructie 2a 5 
 

*wordt in het Engels gegeven. 
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14. Omschrijving van de vakken in alfabetische volgorde 
van de codes 
  
  
Personeelsselectie PSMAB-10 
Docent: dr. D.P.H. Barelds  
Coördinator: dr. D.P.H. Barelds 
Doel: Kennis opdoen van vraagstukken die spelen bij de selectie van personeel 

en de variabelen die daar een belangrijke rol bij spelen. 
Inhoud: Deze cursus is tweeling met PSMAB-9 (Personeelsontwikkeling); de 

cursussen zijn op elkaar afgestemd, maar wel afzonderlijk te volgen. In 
PSMAB-10 is met name aandacht voor de predictie van individuele 
prestaties: de predictoren en criteria die in het HRM-veld voor 
individueel functioneren worden gebruikt (met name intelligentie en 
persoonlijkheid) en het op basis van deze gegevens bepalen van de 
potentiële waarde van individuen voor organisaties. In de colleges wordt 
het boek slechts beperkt behandeld. In enkele colleges zal, door 
gastdocenten, aandacht worden besteed aan de praktijk van de 
personeelsselectie. Verder dient er in deze cursus in kleine groepjes een 
opdracht te worden gemaakt. Het voldoende maken van deze opdracht 
is een voorwaarde voor het halen van het tentamen. De cursus is alleen 
te volgen bij volledige aanwezigheid. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, werkcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: In de cursus wordt bekendheid met testtheorie (PSBA2-06) en met de 

belangrijkste begrippen m.b.t. persoonlijkheid, intelligentie en 
motivatie voorondersteld. 

Literatuur:  
· Chamorro-Premuzic & Furnham, The Psychology of Personnel Selection(ISBN: 

9780521687874) , € 35,00 
  
Werkstress PSMAB-5 
Docenten: J.B. Rozema MSc.,dr. M.C. Schokker, prof. dr. N. van Yperen  
Coördinator: prof. dr. N. van Yperen 
Doel: Het bieden van een theoretische en praktische oriëntatie op de 

psychologische aspecten van werkprestaties, werkstress, en motivatie op 
het werk. 

Inhoud: De centrale vraag in deze cursus is waarom bepaalde 
werkomstandigheden voor de ene persoon stresserende zijn, terwijl 
dezelfde omstandigheden op de andere persoon een motiverende werking 
hebben en tot betere werkprestaties leiden. Meer specifiek betreft de 
inhoud van de cursus de stressvolle dan wel motiverende 
omstandigheden waarmee mensen in arbeidssituaties kunnen worden 
geconfronteerd, de gevolgen die zulke omstandigheden hebben voor het 
functioneren, en de maatregelen die genomen kunnen worden om 
werkstress te reduceren (“stress management”) en de werkmotivatie en -
prestaties te faciliteren (“performance enhancement”). 
Onderdeel van de cursus is een praktijkopdracht. In groepjes van vier 
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maken de deelnemers aan de cursus een zogenaamd “werkstress-profiel” 
van een viertal respondenten uit een specifieke beroepsgroep. Op basis 
daarvan worden “evidence-based” maatregelen gesuggereerd voor 
stressmanagement-maatregelen op individueel en/of groepsniveau. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: essay, schriftelijk tentamen (meerkeuze), werkstuk 
Opmerkingen: Naast de colleges worden er bijeenkomsten georganiseerd om de 

praktijkopdracht te bespreken 
Literatuur:  
· Aanvullende literatuur beschikbaar via Nestor 
· Lorne Sulsky & Carlla Smith, Workstress(ISBN: 0-534-57576-5) , € 31,50 
  
Power and Leadership PSMAB-7 
Docent: prof. dr. B.M. Wisse  
Coördinator: prof. dr. B.M. Wisse 
Doel: Kennis geven van de meest relevante organisatiepsychologische theorieën 

en benaderingen met betrekking tot macht en leiderschap. 
Inhoud: In deze cursus worden de meest recente inzichten met betrekking tot de 

belangrijkste onderzoeksthema’s op het gebied van macht en leiderschap 
in organisaties behandeld. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
effecten van macht op gedrag en waarneming, de mogelijkheden en 
beperkingen van charismatisch en transformationeel leiderschap, 
persoonskenmerken van effectieve leiders, de relatie tussen emoties en 
leiderschap, leider visie en retoriek. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende literatuur beschikbaar via Nestor 
  
Creativity and innovation in organizations PSMAB-8 
Docent: dr. E.F. Rietzschel  
Coördinator: dr. E.F. Rietzschel 
Doel: Het geven van kennis van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën 

en resultaten op het gebied van creativiteit en innovatie. 
Inhoud: Organisaties moeten innoveren om te overleven, en innovatie vereist 

creativiteit. In dit vak gaan we in op verschillende theorieën, 
onderzoeksparadigma’s, en organisatiepraktijken op het gebied van 
creativiteit en innovatie. We besteden aandacht aan individuele 
verschillen, groepsprocessen, en de (vermeende) link tussen creativiteit 
en innovatie. In dit vak werken we vanuit de assumptie dat creativiteit 
geen geheimzinnig of bovennatuurlijk proces is, maar een combinatie van 
alledaagse cognitieve en sociale processen die met gangbare 
wetenschappelijke methoden bestudeerd kunnen worden. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
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Onderwijsvorm: hoorcollege 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), schriftelijke opdrachten 
Opmerkingen: Literatuur wordt nog bekendgemaakt. 
  
Gerichte organisatieverandering PSMAV-4 
Docent: prof. dr. R. van Eijbergen  
Coördinator: prof. dr. R. van Eijbergen 
Doel: Leren toepassen van theorieën over organisatieverandering in concrete 

praktijkgevallen. 
Inhoud: Speciaal aandacht wordt besteed aan (a) hoe theoretische aannamen 

doorwerken in de interventiepraktijk van organisatieveranderaars, (b) de 
relevantie van fundamentele psychologische theorieën voor de praktijk 
van organisatieverandering, en (c) welke interventiegedragingen centraal 
staan in de te onderscheiden fasen van organisatieveranderings-
processen. In hoorcolleges wordt een inleiding gegeven in theorieën en 
methoden gericht op organisatieverandering. In practicumbijeenkomsten 
wordt in subgroepen door middel van opdrachten, verslagen en 
presentaties geoefend op grond van concrete praktijkgevallen. Daarnaast 
zullen een aantal gastsprekers hun praktijkervaring delen. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 3 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: tentamen 
Literatuur:  
· palmer & Dunford etc, Managing organizational change(ISBN: 9780071263733), 

€ 60,00 
· Syllabus met theorie, oefeningen en cases, € 7,50 
  
Coaching PSMAV-5 
Docent: dr. J.A.M. Heesink  
Coördinator: dr. J.A.M. Heesink 
Doel: Kennis maken met en inzicht geven in het toepassen van verschillende 

psychologische theorieën en benaderingen in de coachingspraktijk. 
Oefenen met het coachen van volwassenen in hun leer- en ontwikkelings-
proces. Oefenen met verschillende fasen van een coachingstraject. Het 
geleerde toepassen in een coachingstraject. 

Inhoud: Coachen is een persoonlijke en organisatie ontwikkelingsactiviteit die de 
afgelopen jaren sterk in populariteit is gestegen. In het eerste blok wordt 
in 7 bijeenkomsten van 4 uur geleerd hoe de psychologie op theoretisch 
en vaardighedengebied hier een professionele bijdrage aan kan leveren. 
Tijdens deze bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan kenmerken van 
de verschillende fasen van een coachingstraject en wordt gereflecteerd op 
de intra- en interpersoonlijke en groepsdynamische processen en zal 
worden geoefend met de bijbehorende vaardigheden. Na het eerste blok 
vindt een voortgangstoets plaats over de bestudeerde literatuur en 
besproken stof. In het tweede blok wordt het geleerde in praktijk 
gebracht door het opzetten en uitvoeren van een coachingstraject voor 
een student die als deelnemer aan de cursus Groepsdynamische 
vaardigheden (BA3-AOP1) of Onderwijsvaardigheden (BAM-08) leert om 
een practicumgroep gericht op het aanleren van professionele 
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vaardigheden te begeleiden. Het coachingstraject bestaan o.a. uit het 
opstellen van een coachingscontract waarin leer-en ontwikkelingsdoelen 
worden geformuleerd, het observeren van werkgedrag en het reflecteren 
daarop in coachingsgesprekken en het maken van een eindverslag. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 4 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Opmerkingen: De cursus wordt 2 x per jaar gegeven. Elke cursus bestaat uit 2 delen. Het 

eerste blok wordt gegeven in het laatste blok van een semester en het 
tweede blok in het eerste blok van het daaropvolgende semester: IB + IIA 
óf IIB + IA. 

Literatuur:  
· Palmer & Whybrow (2007), Handbook of Coaching Psychology(ISBN: 

9781583917077), € 40,00 
  
Sport and Performance Psychology PSMAV-6 
Docent: dr. X. Sanchez  
Coördinator: dr. X. Sanchez 
Doel: Het verkrijgen van theoretische kennis en toegepast begrip van de rol die 

psychologische factoren spelen in het vermogen om prestaties neer te 
zetten. 

Inhoud: In deze op vaardigheden gebaseerde cursus staat een wetenschappelijke 
benadering centraal, gericht op het neerzetten van prestaties 
(verbetering/optimalisering). Hierbij wordt onderzoek uit zowel 
theoretische als toegepaste perspectieven geïntegreerd. Sport zal als 
belangrijkste uitgangspunt gelden, maar er is ook de mogelijkheid om 
andere prestatiegerelateerde domeinen te onderzoeken (denk aan 
organisaties, studie, kunst, luchtvaart, de krijgsmacht en noodhulp). 
Studenten worden uitgedaagd om verder te denken dan “simpele” 
oplossingen om prestatievermindering tegen te gaan. Dus, in plaats van 
alleen problemen te identificeren, waar individuen in het verleden last 
van hebben gehad in een prestatiecontext, wordt van studenten gevraagd 
om specifieke trainingen voor te stellen. Deze zullen gericht zijn op het 
verbeteren van capaciteiten, waardoor individuen in de toekomst beter 
zullen presteren. Tussen de bovengenoemde “prestatiedomeinen” zijn er 
verschillende overeenkomsten met betrekking tot de situaties waarin 
moet worden gepresteerd: (1) ze worden vaak van tevoren ingepland; (2) 
ze hebben meestal een begin en een einde; (3) regels en omstandigheden 
zijn van tevoren bekend; (4) resultaten van je prestaties – die onzeker, 
maar van groot belang zijn – worden geëvalueerd door middel van vooraf 
vastgestelde normen, of bepaalde consequenties die eraan verbonden zijn 
(meestal van tevoren bekend). Om volledig inzicht te krijgen in hoe 
personen specifieke prestaties kunnen verbeteren, vasthouden en 
consequent herhalen, omvat deze cursus (a) de kenmerken van 
individuen die succesvolle prestaties neerzetten (bijv. mentale kracht, 
emotieregulatie); (b) psychologische vaardigheden (bijv. doelstellingen, 
imagery, self-talk) en (c) topprestaties en expertise gebieden (bijv. fysiek, 
technisch, tactisch, emotioneel). 

EC: 5 
Semester: semester I b 
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Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 3 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: opdrachten 

Geschreven opdrachten (een werkstuk en een poster) 
Literatuur:  
· reader available in Nestor 
· reader beschikbaar in nestor 
  
Psychophysiology and its applications PSMCB-1  
Docenten: dr. E.G. Akyurek,dr. J. Jolij  
Coördinator: dr. E.G. Akyurek 
Doel: To acquire insight into the possibilities and problems presented by new 

developments in the rapidly developing interdisciplinary fields of 
psychophysiology and cognitive neuroscience, particularly with regard to 
the application thereof. 

Inhoud: This course focuses on a selection of current perspectives and issues in 
the fields of psychophysiology and cognitive neuroscience. While 
addressing these, the application of neuro-cognitive knowledge and 
methods to ‘every-day’ situations (e.g., driving a car or deciding on a 
purchase) is of particular interest. 
Examples of topics that are to be discussed are the usefulness of 
physiological measures in applied settings, and the influence of emotion 
on cognition and decision making. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: werkcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: essay 
Opmerkingen:  
Literatuur:  
· The literature, consisting of scientific papers, will be made available on Nestor. 
  
Cognitive psychology PSMCB-2 
Docent: prof. dr. A. Johnson  
Coördinator: prof. dr. A. Johnson 
Doel: To provide insight into current topics in cognitive psychology and to how 

this research can be applied. 
Inhoud: This course is required for all students in the Master’s specialization CPP. 

The focus of the course is on behaviour and on how human performance 
can best be described and maximized. Theoretical developments in basic 
cognitive psychology are presented in the context of complex behaviours 
such as interacting with computers, negotiating traffic, and learning new 
information or skills. A key goal of the course is to demonstrate how 
fundamental research can be translated into practical solutions for 
societal problems. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: presentatie, essay, werkstuk 
Literatuur:  
· Journal articles available on-line 
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Literatuurpakket Cognitive Psychologie PSMCK-5 
Docent:  diverse docenten  
Coördinator: dr. P.H. de Vries 
Doel: Verdiepte kennis en inzicht op een onderwerp naar keuze binnen het 

vakgebied Hersenen en Gedrag. 
Inhoud: Literatuurstudie over een in overleg te bepalen onderwerp binnen het 

vakgebied Hersenen en Gedrag op basis van een heldere vraagstelling en 
die moet leiden tot heldere conclusies. Het onderwerp kan nauw 
aansluiten bij het onderwerp van de masterthese. Supervisie wordt dan 
door de (toekomstige) begeleider van de masterthese gegeven. 
De student kan ook zelf een onderwerp aandragen en daar een docent-
begeleider bij zoeken. 
Het onderwerp kan ook geavanceerde meettechnieken en 
analysemethoden betreffen. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: zelfstudie 

Het definitieve onderwerp wordt gekozen in overleg met de supervisor. 
Voertaal: Engels en Nederlands 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Door de mogelijkheid een onderwerp te kiezen dat aansluit bij het 

mastertheseonderzoek kan de tijd die besteed wordt aan dit onderwerp 
met 5ec worden uitgebreid (b.v. bij een 11ec masterthese wordt dit samen 
16 ec besteed aan dit onderwerp). 

  
Memory and Learning PSMCK-6 
Docent: dr. C.C. Morey  
Coördinator: dr. C.C. Morey 
Doel: Inzicht in hoe het menselijk geheugen werkt, en hoe de hersenen 

geheugen- en leerprocessen ondersteunen. Overzicht van onderzoek op 
het gebied van geheugen en leren, en begrip van de betekenis van de 
uitkomsten daarvan. 

Inhoud: Besproken worden ondermeer modellen van sensorisch en 
werkgeheugen, processen van encodering en retrieval, lange-termijn 
geheugen, en neuropsychologische stoornissen in geheugen en leren. Een 
breed spectrum van onderzoek dat gebruik maakt van cognitieve en 
neurowetenschappelijke technieken, zowel bij dieren, als gewone mensen 
en patiënten, zal de revue passeren. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Electronic readings through Nestor 
· Baddeley, Eysenck, & Anderson, Memory. Psychology Press 2008(ISBN: 978-1-84872-

001-5), € 30,00 
· Syllabus beschikbaar via Nestor 
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Advanced experimental skills 

 
PSMCV-1  

Docenten: dr. R.H. Geuze, dr. J. Jolij, M.M. Lorist, dr. M.M. Span, dr. A.A. Wijers  
Coördinator: M.M. Lorist 
Doel: Inzicht in en vaardigheid m.b.t. een aantal geavanceerde experimentele 

technieken die toegepast kunnen worden bij het bestuderen van gedrag 
en gerelateerde hersenprocessen. 

Inhoud: Module A: Signaalvoorbewerking en signaalanalyse 
Deze module start met theorievorming over frequentieanalyse en filtering 
van (biologische) signalen en koppelt daaraan een aantal praktische 
opdrachten om het inzicht in signaaleigenschappen te vergroten. 
Module B: Neuroimaging technieken op basis van EEG metingen en EEG 
analyse Deze module sluit aan op basiskennis over EEG- meet- en 
verwerkingstechnieken, zoals aangeboden in het Bachelorprogamma van 
Hersenen en Gedrag en geeft verdieping op het gebied van 
potentiaalverdelingen en bronlokalisatie. 
Module C: Geavanceerde meet- en analysetechnieken 
In deze module wordt kennis gemaakt met fMRI (functionele magnetic 
resonance imaging) en TMS (transcraniële magnetische stimulatie) 
technieken, oogbewegingregistratie en bewegingsanalyse. Het fMRI deel 
is theoretisch van aard. Het onderdeel oogbewegingen en motoriek 
betreft een theoriedeel, en een practicum onderdeel, waarin de theorie 
wordt toegepast. Het TMS onderdeel bestaat uit een theoretisch deel, 
waarin ook expliciet aandacht wordt besteed aan praktische en medisch-
ethische aspecten, en een praktijkdemonstratie.  
Deze vaardigheden en technieken zijn bruikbaar voor zowel de 
Masterthese als een later promotieonderzoek op het vakgebied Hersenen 
en Gedrag. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Uren per week: 16 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: deeltoets(en),opdrachten 
Opmerkingen: Deze cursus sluit aan op basiscursus PSBAM-7 op het gebied van 

experimentsturing en fysiologische dataverzameling en data-analyse. De 
modules nemen elk 2 weken in beslag. 

Literatuur:  
· Luck, S.J. (2005), An introduction to the event-related potential technique.The MIT 

Press, Cambridge Massachusetts. Hst 4 t/m 7(ISBN: ISBN 0-26262196-7), € 35,00 
· Young, S. S. (2001) , Computerized Data Acquisition and Analysis for the Life 

Sciences. Cambridge University Press. (ISBN: 0 521 56570 7), € 40,00 
· Syllabus, € 10,00 
  
Experimenteren en meten van prestaties PSMCV-3 
Docent: dr. D.H. van Rijn  
Coördinator: dr. D.H. van Rijn 
Doel: After taking this course, students should be able to design and implement 

a complex experiment (e.g., an experiment in which the presented stimuli 
depend on participant’s performance) and perform analyses on complex, 
continuous data (e.g., eyemovement recordings).. 

 Inhoud: This class will contain two overlapping parts. In the first part, students 
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will participate in an eyetracking experiment of which the data will be 
analyzed in class. Focus will be on the techniques required to analyze this 
type of data (e.g., processing of markers, selection of analysis windows, 
analyzing complete evoked patterns, etc.), not on eyetracking specifically. 
In the second part, students will build their own eyetracking experiment 
using E-Prime and will collect data. Assessment will consist of 
assignments, the implementation of the experiment, and the report 
written about the experiment and data analysis. The report will take the 
form of a “methods” section of a journal paper, and a report of the data 
analyses on which a full paper could be based. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Voertaal: Engels 
 
 
Evidence-based interventions PSMKB-1  
Docenten: prof. dr. C.L.H. Bockting ,prof. dr. T.K. Bouman ,dr. M.H. Nauta ,dr. 

G.H.M. Pijnenborg ,dr. W.J.P.J. van Hout  
Coördinator: dr. G.H.M. Pijnenborg 
Doel: Het leren denken in termen van empirische onderbouwing van 

psychologische behandelingen en het kunnen beoordelen van 
behandelingsliteratuur op deze aspecten. 

Inhoud: Zogenaamde ‘evidence based’ interventies spelen een centrale rol in de 
gehele gezondheidszorg. Allereerst wordt in deze cursus vastgesteld wat 
onder het begrip ‘evidence based’ wordt verstaan en wordt de herkomst 
en de ontwikkeling van het belang van empirisch onderbouwde 
behandelingen aan de hand van de literatuur geschetst. Daarna komt 
onder meer de rol van therapie-effectonderzoek aan de orde, en de voor 
effectiviteitsonderzoek ontwikkelde en gebruikte behandelprotocollen. 
Vervolgens wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd welk soort 
onderzoek nodig en wenselijk is om te komen tot evidence based 
interventies. Tevens komt de ontwikkeling van multidisciplinaire 
richtlijnen aan de orde. De genoemde begrippen worden geïllustreerd aan 
de hand van concrete voorbeelden van behandelingen, van onder meer 
angststoornissen, depressie en somatoforme stoornissen bij volwassenen 
en jeugd. 
De colleges worden in het Engels gegeven. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Syllabus op Nestor, € 30,00 
· T.B.A. 
  
Cognitieve modellen van psychopathologie PSMKB-2 
Docenten: prof. dr. P.J. de Jong ,dr. R.J.C. Huntjens ,dr. G.H.M. Pijnenborg ,dr. 

J.P. Wessel  
Coördinator: dr. R.J.C. Huntjens 
Doel: Het geven van kennis over cognitieve modellen van psychopathologie 

alsmede het ontwikkelen van een kritische houding ten aanzien van de 
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theoretische en klinische bruikbaarheid van dergelijke modellen 
Inhoud: Recente theoretische modellen gaan er van uit dat 

informatieverwerkingsprocessen zoals aandacht, geheugen en 
interpretatie een belangrijke oorzakelijke en/of onderhoudende rol 
spelen bij psychopathologische verschijnselen. Om dergelijke cognitieve 
modellen op houdbaarheid te toetsen zijn de laatste decennia een reeks 
van specifieke experimentele procedures ontwikkeld. Aan de hand van 
specifieke stoornissen en symptomen zoals angst, depressie, schizofrenie 
en dissociatie worden in deze cursus de recente cognitieve modellen 
kritisch doorgelicht. Daarbij wordt uitgebreid stilgestaan bij de 
theoretische en klinische relevantie van de meest gebruikte 
experimentele procedures. Teneinde a) de pas verworven theoretische 
kennis te leren toepassen en b) een kritische attitude te bevorderen, staan 
individueel gemaakte opdrachten centraal bij de voorbereiding op de 
werkcolleges. Het betreft een intensieve cursus waarin elke week een 
opdracht moet worden gemaakt en ingeleverd. De opdracht bestaat uit 
een essay aan de hand van gelezen artikelen. Na het werkcollege dient 
men de eigen opdracht kritisch te bezien en een tweede, verbeterde versie 
in te leveren. Tijdens dit vak wordt geen individuele feedback gegeven op 
de gemaakte opdrachten. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijke opdrachten 

Voor elke plenaire bijeenkomst dient de student een geschreven 
uitwerking van de opdracht in te leveren. Deze opdracht kan worden 
aangepast op basis van de collegestof. Het uiteindelijke cijfer wordt 
berekend als het gemiddelde van de cijfers van beide versies. 

Literatuur:  
· Syllabus op Nestor 
  
Diagnostische modellen en strategieën PSMKB-3 
Docenten: prof. dr. T.K. Bouman ,dr. P.J. Tellegen  
Coördinator: dr. G.H.M. Pijnenborg 
Doel: Verdieping van kennis geven over de achtergronden en het gebruik van 

diagnostische methoden en instrumenten. 
Inhoud: In deze cursus treden verschillende gastdocenten op die elk verschillende 

aspecten van het diagnostisch proces belichten. Vertrekkend van een 
diagnostische vraagstelling passeren een aantal besliskundige en 
strategische momenten de revue. Hoe komt men tot het formuleren van 
een vraagstelling? Hoe stelt men concrete hypothesen op? Welke soort 
instrumenten zijn er en op grond van welke overwegingen komt men tot 
de keuze voor een specifiek instrument of methode? De uitdagingen in 
specifieke praktijksettingen worden concreet toegelicht. Ook komen 
verschillende controversiële onderwerpen aan de orde, zoals het 
testgebruik bij specifieke groepen en de rol en waarde van het klinische 
oordeel. De cursus veronderstelt kennis over psychopathologie, en 
bekendheid met diagnostische instrumenten zoals vragenlijsten, 
intelligentietests en interviews. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
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Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Syllabus , € 30,00 
  
Capita selecta therapie PSMKK-1  
Docent:  diverse docenten  
Coördinator: prof. dr. T.K. Bouman 
Doel: Verdiepende kennis geven op een specifiek onderdeel van het aangegeven 

terrein. 
Inhoud: Literatuurstudie binnen het aangegeven domein 
EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: tentamen 

(schriftelijk of mondeling) 
Opmerkingen: 1) Het vak kan slechts 1x worden geregistreerd op de cijferlijst. Het is dus 

NIET mogelijk om tweemaal MKK-1 met verschillende 
literatuurpakketten te volgen. 
2) Zie Nestor voor de specifieke wijze en data van tentaminering 

Literatuur:  
· Literatuurlijst beschikbaar op Nestor 

  
 
 
Capita selecta experimentele psychopathologie PSMKK-2 
Docent:  diverse docenten  
Coördinator: dr. M. aan het Rot 
Doel: Een literatuurstudie uitvoeren en verwerken tot een kritisch 

reviewartikel. 
Inhoud: Dankzij het uitvoeren van de literatuurstudie kan v erdiepende kennis 

worden opgedaan op een specifiek onderdeel binnen de experimentele 
psychopathologie / klinische psychologie. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: verslag 
Opmerkingen: Zie Nestor voor de specifieke details over deze cursus (”spelregels”) 
Literatuur:  
· Per docent verschillend 
  
Diagnostiek en interventie voor de klinische 
psychologie 

PSMKV-1  

Docenten:  diverse docenten ,dr. W.J.P.J. van Hout  
Coördinator: dr. W.J.P.J. van Hout 
Ingangseisen: MKV-1 kan niet gevolgd worden als neuropsychologische diagnostiek 

(MHV-2/xxx-x) of Diagnostiek en interventies in de ontwikkelings-
psychologische praktijk (MOV-1) gevolgd wordt of reeds behaald is. 

Doel: Het trainen van vaardigheden op het gebied van diagnostiek en 
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interventies die van belang zijn voor het kunnen doorlopen van een 
klinische praktijkstage. 

Inhoud: Het practicum wordt gegeven in werkgroepen van plm. 20 deelnemers. 
Naast een theoretische inleiding wordt systematisch aan de hand van 
casusmateriaal geoefend met de verschillende fasen in het klinische 
contact, lopend van kennismaking en assessment, via het opstellen van 
een interventieplan en het uitvoeren daarvan, tot de evaluatie. De 
integratie van diagnostiek / assessment en interventies vindt plaats in 
een onderlinge gedragsmodificatie oefening. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 6 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: verslag 
Opmerkingen: Dit vak wordt ook in Blok IIa gegeven en is een voorwaarde voor een 

praktijkstage binnen de master route Klinische Psychologie. 
Literatuur:  
· Korrelboom, K. & ten Broeke, E.(2004), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. 

Handboek voor theorie en praktijk. Bussum: Coutinho.(ISBN: 90 6283 346 7), € 49,50 
· van der Veen-Mulders, L., Serra, M., van den Hoofdakker, B.J., & Minderaa, R.B. 

(2010), Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: 
Van Gorcum.(ISBN: 90 232 3495 1), € 21,75 

· Syllabus MKV-1 
  
Repeated Measures PSMM-2 
Docent: dr. M.E. Timmerman  
Coördinator: dr. M.E. Timmerman 
Doel: Kennis geven van een aantal verschillende modellen voor het analyseren 

van herhaalde metingen en het leren toepassen van de meest gangbare 
technieken (m.n. die in SPSS geimplementeerd zijn), het kiezen van de 
meest geschikte techniek en interpretatie van de resultaten van de 
analyse. 

Inhoud: Bij herhaalde metingen worden een of meer variabelen bij dezelfde 
proefpersonen meermalen gemeten. Men spreekt dan wel over binnen-
proefpersoon designs. Bij zulke designs zijn effecten vaak eerder aan te 
tonen dan bij tussen-proefpersoon designs. Voor de analyse van deze 
designs kunnen variantie-analysetechnieken (ANOVA) worden gebruikt: 
multivariate technieken, gebruik makend van MANOVA (multivariate 
variantie-analyse), en random effects of ook wel mixed model univariate 
technieken, met zogenaamde epsilon-correcties. Een ander model voor 
de analyse van herhaalde-metingendata dat wordt behandeld is het 
multilevel model for change: een random effects model dat ANOVA en 
regressiebenaderingen integreert. Verder wordt aandacht besteed aan 
missing data, n=1 designs en permutatietoetsen. 

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

Repeated measures mag niet gevolgd worden als Multivariate modellen 
gevolgd wordt of reeds behaald is. Bent u geïnteresseerd in de inhoud van 
zowel Herhaalde metingen als Multivariate modellen, neem dan contact 
op met de docent voorafgaand aan de cursussen. 

Uren per week: 4 
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Voertaal: Engels 
Toetsvorm: tentamen 
Opmerkingen: Dit vak vereist een goede en parate kennis van variantie-analyse en 

regressie-analyse (d.w.z. op Statistiek 3 niveau). 
Literatuur:  
· J.P. Stevens, Applied multivariate statistics for the social sciences. (5th edition)(ISBN: 

9780805859034) , € 75,00 
· Reader, € 15,00 
  
Test- en vragenlijstconstructie PSMM-3 
Docent: dr. M.E. Timmerman  
Coördinator: dr. M.E. Timmerman 
Doel: Inzicht geven in de principes van de constructie van tests en vragenlijsten 

om een goede evaluatie, interpretatie en constructie mogelijk te maken. 
Inhoud: Psychologische tests en vragenlijsten worden vaak gebruikt, zowel in 

wetenschappelijk onderzoek als in de advies- en selectiepraktijk. Maar 
hoe komen dergelijke meetinstrumenten tot stand, en hoe is de waarde 
van een test of een vragenlijst te beoordelen? Om inzicht te krijgen in 
psychometrische eigenschappen zijn een aantal methoden beschikbaar, 
welke in deze cursus aan de orde komen. De principes van de klassieke 
testtheorie, de item response theorie en factoranalyse en hun toepassing 
in de praktijk worden behandeld. Ook wordt aandacht besteed aan 
validiteit en normering. 
N.B. Er zijn in totaal 14 colleges (van 2 uur). 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 3 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: N.B. Van het boek zijn ook latere drukken beschikbaar; die zijn gelijk aan 

de druk uit 1998. 
Literatuur:  

· Van den Brink, W.P. & Mellenbergh, G.J. (1998), Testleer en testconstructie. 
Amsterdam: Uitgeverij Boom. (ISBN: 9789053522394), € 51,00 

  
Multivariate models PSMM-5 
Docent: dr. C.J. Albers  
Coördinator: dr. C.J. Albers 
Doel: Inzicht verschaffen in een aantal modellen voor het analyseren van data 

met een multivariaat karakter. Het leren toepassen van deze modellen 
met behulp van software (met name SPSS) en het interpreteren van de 
uitkomsten van deze analyses. 

Inhoud: In dit vak zal een aantal multivariate en univariate modellen behandeld 
worden. Bij multivariate modellen wordt meer dan één afhankelijke 
variabele tegelijk gemodelleerd. Dit zorgt voor een beter onder-
scheidingsvermogen ten opzichte van univariate analysemethoden. 
Methoden die aan bod komen zijn o.a.: MANOVA, discriminantanalyse, 
ANCOVA, factoranalyse en stuctural equation models (covariantie-
structuurmodellen). Hierbij wordt aandacht besteed aan zowel de theorie 
als aan de toepassing in de sociale wetenschappen. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
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Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: Tentamen 
Opmerkingen: PSMM-5 mag niet gevolgd worden als PSMM-2 (Repeated Measures) 

gevolgd wordt of reeds behaald is. Als beide onderwerpen je interesseren, 
neem dan vooraf aan de cursus contact op met de docent. 

Literatuur:  
· James P. Stevens, Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences(ISBN: 

9780805859034) , € 75,00 
· Casper Albers, Reader Multivariate Models, € 10,00 

  
Advanced clinical neuropsychology PSMNB-1  
Docent: prof. dr. O.M. Tucha  
Coördinator: prof. dr. O.M. Tucha 
Doel: Verdiepend inzicht in en kennis van (1) recente ontwikkelingen in de 

klinische neuropsychologie en (2) complexe associaties tussen de 
pathologie van de hersenen, cognitieve en gedragsmatige veranderingen 
en psychologische processen. 

Inhoud: Deze cursus is een voortgezette uiteenzetting van hersen-gedrag relaties 
van belangrijke neuropsychologische beperkingen en stoornissen. De 
cursus richt zich op belangrijke onderwerpen en kwesties binnen de 
klinische neuropsychologie, zoals cognitie en gedrag gerelateerd aan (1) 
de neurologische ontwikkeling (gezonde veroudering), (2) niet 
aangeboren hersenletsel en (3) neurodegeneratieve stoornissen 
(bijvoorbeeld verschillende vormen van dementie en milde cognitieve 
beperkingen). Inzicht wordt verkregen via presentaties van klinische 
casussen en onderzoeksuitkomsten. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: Hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Reader  
  
Cognitieve revalidatie bij neuropsychologische functiestoornissen PSMNB-2 
Docenten:  Gastdocent(en) ,dr. J.M. Spikman  
Coördinator: dr. J.M. Spikman 
Doel: Kennis van en inzicht in de psychologische behandelmethoden bij 

neuropsychologische functiestoornissen alsmede de theoretische en 
empirische onderbouwing van deze behandelmethoden. 

Inhoud: Gangbare behandelmethoden en –modellen bij de neuropsychologische 
revalidatie van volwassenen met cognitieve stoornissen bij hersenletsel, 
hersenziekten en neuropsychiatrische aandoeningen worden besproken, 
voortbouwend op kennis ten aanzien van klinische neuropsychologie. De 
volgende domeinen komen aan de orde: geheugen, taal, motoriek, 
perceptie, aandacht, executieve functies en sociale cognitie. Assumpties 
en modellen die aan de verschillende benaderingen ten grondslag liggen 
worden besproken, evenals de empirische evidentie waarmee ze 
onderbouwd worden. Methodologische problemen zoals de invloed van 
spontaan herstel, individuele verschillen en de keuze van evaluatie-
instrumenten krijgen spontane aandacht. Tevens wordt er tijd besteed 
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aan casuïstiek. 
EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  

· Artikelen op Nestor. 
· Ponds, R., Heugten, C. van, Fasotti, L.,& Wekking, E.(Red.)(2010). Amsterdam: 

Boom, Neuropsychologische Behandeling.(ISBN: 9789085064343), € 49,90 
  
Neuropsychology and psychiatric disorders PSMNB-3 
Docent: dr. L.I. Tucha  
Coördinator: dr. L.I. Tucha 
Doel: Kennis hebben van en inzicht in de relaties tussen psychiatrische 

stoornissen en cognitieve dysfuncties, en de neuropsychologische 
aspecten van begeleiding en behandeling van psychiatrische patiënten 

Inhoud: In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste 
onderwerpen in de neuropsychologie van psychiatrische stoornissen bij 
volwassenen. De theoretische grondslagen van de neuropsychologie, de 
psychopathologie en de neurobiologie worden besproken. Dit vormt de 
basis voor begrip van de cognitieve disfuncties en beperkingen die met 
psychiatrische stoornissen samen kunnen gaan. De neuropsychologische 
stoornissen van patiënten met psychiatrische stoornissen (zoals 
schizofrenie, affectieve stoornissen, en alcoholverslaving) worden 
besproken, evenals mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: Hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven. Literatuur zal via Nestor 

bekend gemaakt worden. 
  
Literatuurpakket Klinische Neuropsychologie PSMNK-1  
Coördinator: prof. dr. J.J. van der Meere 
Doel: Verdieping op een onderwerp uit de klinische neuropsychologie 

aansluitend bij de interesse van de student. 
Inhoud: Door middel van literatuuronderzoek wordt een specifieke vraagstelling 

uit de klinische neuropsychologie bestudeerd en beantwoord. Het 
onderwerp en de vraagstelling sluiten aan bij de specifieke belangstelling 
van de student en de supervisor. Het onderwerp kan aansluiten bij het 
onderwerp van het masterthese onderzoek van de student. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
Voertaal: Engels en Nederlands 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 
Opmerkingen: Zie Nestor voor aanwijzingen mbt keuze onderwerp en het vinden van 

een supervisor. 
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Capita Selecta Klinische Neuropsychologie PSMNK-2 
Docent:  diverse docenten  
Coördinator: dr. R.H. Geuze 
Doel: Verdieping van kennis en inzicht in een specifiek onderwerp van de 

klinische neuropsychologie. 
Inhoud: Op Nestor staan de onderwerpen waaruit men er één kiest. Elk 

onderwerp heeft een vast pakket met literatuur (boekhoofdstukken, 
artikelen) die bestudeerd moeten worden. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
Uren per week: Variabel 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: tentamen 

De vorm van het tentamen kan per docent verschillen; zie daarvoor 
Nestor. 

Opmerkingen: Er zijn vier tentamen-mogelijkheden per studiejaar, waarvan er twee 
benut mogen worden. 

Literatuur:  
· See Nestor 
  
Motoriek: ontwikkeling, stoornissen, diagnostiek en interventie PSMNK-3 
Docent: dr. R.H. Geuze  
Coördinator: dr. R.H. Geuze 
Doel: Kennis van en inzicht in de perceptuo-motorische ontwikkeling en de 

belangrijke theorieën en praktische toepassing daarvan. 
Inhoud: Deze cursus biedt een beschrijving van de senso-motorische ontwikkeling 

en het aanleren van motorische vaardigheden van de prenatale periode 
tot aan de volwassenheid. Naast een beschrijving van de perceptue-
motorische ontwikkeling worden theorieën over motorische 
ontwikkeling, het aanleren van vaardigheden, en perceptuo-motorische 
controle en coördinatie behandeld. Implicaties van stoornissen, en 
theorieën mbt diagnostiek en behandeling komen aan de orde. 
Behandelingsprincipes en -progamma’s zijn slechts marginaal deel van 
de lesstof.  
Studenten dienen zelfstandig telkens een deel van het boek te bestuderen 
voorafgaand aan nestor-opdrachten die verwerking van de stof 
ondersteunen. De opdrachten dienen wekelijks individueel te worden 
uitgewerkt en gerapporteerd aan de docent via Nestor. Deze geeft 
feedback op de opdrachten. Daarnaast wordt een werkstuk (2ec) gemaakt 
over motorische problemen mbt neurologische stoornissen en/of 
veroudering. 

EC: 5 
Semester: hele jaar (m.u.v. blok 1a) 
Onderwijsvorm: Zelfstudie  

Er zijn 5 opdrachten verdeeld over de tentamenstof, die voor het 
tentamen moeten zijn ingeleverd. 

Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay),werkstuk (individueel) 

tentamen 3ec; werkstuk 2ec 
Opmerkingen: Het vak bestaat uit 2 onderdelen: (1) Opdrachten, en een tentamen over 

de stof zoals op Nestor vermeld. Er is in elk blok 1 tentamengelegenheid. 
Per studiejaar mag 2x tentamen worden afgelegd. (2) Werkstuk: alle 



Masterstudiegids 2012 – 2013 / pag. 54 

informatie betreffende het werkstuk staat op Nestor.  
Aanmelden via een e-mail aan de docent. 

Literatuur:  
· Netelenbos, J.B., Motorische ontwikkeling van kinderen. Handboek 1 Introductie 

(1998/2009). Uitg. Boom, Amsterdam (ISBN: 9789053524534), € 48,40 
· Netelenbos, J.B., Motorische ontwikkeling van kinderen. Handboek 2 Theorie (2002). 

Uitg. Boom, Amsterdam (ISBN: 9789053525036), € 55,00 
· Toelichting bij/aanvullingen op de stof (op Nestor) 
  
Hersenen en bewustzijn: eenheid en verdeeldheid PSMNK-4 
Docenten: prof. dr. D. Draaisma,  Gastdocent(en)  
Coördinator: prof. dr. D. Draaisma 
Doel: Kunnen reflecteren op historische en theoretische bevindingen uit de 

hersenwetenschap. 
Inhoud: Al vanaf het midden van de negentiende eeuw is getracht uiteenlopende 

vormen van ‘verdeeldheid’ in het menselijk handelen in verband te 
brengen met de bouw of het functioneren van de hersenen. Voorbeelden 
zijn de opvattingen over een ‘dominante’ en een ‘ondergeschikte’ 
hemisfeer (Broca), de verhouding tussen activerende en inhiberende 
hersenmechanismen (Ferrier), het aandeel van hersenstructuren van 
verschillende evolutionaire ouderdom in gedrag (McLean) en de relatie 
tussen rationaliteit en emoties (Damasio). Deze voorbeelden maken 
duidelijk dat neurologische uitkomsten in veel gevallen worden 
aangegrepen om verschijnselen te verklaren die buiten de neurologie zelf 
liggen. De cursus is bedoeld om op deze extrapolatie te reflecteren. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: Hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 
Literatuur:  
· Syllabus, € 15,00 
  
Neuropsychologische diagnostiek PSMNV-1  
Docenten: dr. R.H. Geuze, dr. J.H.C. Heutink, dr. A. Kingma ,dr. J. Koerts  
Coördinator: dr. R.H. Geuze 
Ingangseisen: MNV-1 kan niet gevolgd worden als MKV-1 of MOV-1 gevolgd wordt of 

reeds behaald is. 
Doel: Inzicht in de theoretische achtergronden en de praktische toepassingen 

van de neuropsychologische diagnostiek bij kinderen, volwassenen en 
ouderen. 

Inhoud: In de hoorcolleges wordt ingegaan op de algemene werkwijze binnen de 
neuropsychologische diagnostiek. Meer specifiek wordt de 
neuropsychologische diagnostiek besproken van functiebeperkingen in 
de domeinen Aandacht, Executieve Functie, Taal, geheugen, Visuele 
perceptie en Emotie (waarbij tests worden besproken en 
gedemonstreerd), motivatie van de keuze van een testbatterij, en 
interpretatie van de testgegevens). Ook komen de bijzonderheden van 
diagnostiek bij ouderen en kinderen aan bod, evenals die bij TBI en CVA 
patiënten aan bod. 
Er worden casussen besproken van patiënten met uiteenlopende 
problematiek. Eén college wordt gewijd aan klinisch neuropsychologische 
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rapportage.  
In de practica zal de student oefenen met het afnemen van tests, scoring, 
toepassing van normen en interpretatie van de testresultaten, en een 
kritische houding met betrekking tot factoren die de testuitkomst kunnen 
beïnvloeden ontwikkelen. Op basis van algemene en testgegevens van een 
patiënt moet een casusverslag worden geschreven en mondeling 
gepresenteerd. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege, practicum, praktische oefening 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: deeltoets(en), practicum, presentatie, verslag 
Opmerkingen: De cursus wordt zowel in blok 1a als in blok 2a aangeboden. 

Deze cursus is een voorwaarde voor een klinische praktijkstage binnen de 
masterthese N. 

Literatuur:  
· Bouma, A., Mulder, J., Lindeboom, J., & Schmand, B. (2012)., Handboek 

neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam, Pearson.(ISBN: 9789026517976), 
€ 99,00 

· Hendriks, M., Kessels, R., Gorissen, M. & Schmand, B. (2006). , 
Neuropsychologische diagnostiek. Amsterdam: Boom.(ISBN: 9789085062295), 
€ 48,90 

· Syllabus met aanvullende literatuur, € 7,00 
  
Ontwikkelingsmodellen PSMOB-1  
Docent: dr. G. Breeuwsma  
Coördinator: dr. G. Breeuwsma 
Doel: Studenten leren toepassen van kennis over theoretische modellen, 

paradigma’s en onderzoeksmethoden in de ontwikkelingspsychologie op 
specifieke, maatschappelijk relevante en praktische vraagstukken en 
onderwerpen die het terrein van de ontwikkeling betreffen. 

Inhoud: De diverse theoretische modellen en benaderingen van cognitieve, sociale 
en persoonlijkheidsontwikkeling worden toegepast op concrete, aan de 
praktijk ontleende problemen of vraagstukken. Tijdens de werkcolleges 
leert de student theoretische modellen toepassen op praktijkgerichte 
problemen. Daarnaast wordt de student vertrouwd gemaakt met het 
houden van een wetenschappelijk referaat en het schrijven van een tekst 
of rapport voor een publiek van professionals en/of geïnteresseerde 
leken. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal tijdens een aantal 
werkcolleges, individueel of in groepjes van twee/drie studenten, een 
specifieke probleemstelling worden besproken aan de hand van theorieën 
en modellen over cognitieve, sociale en persoonlijkheidsontwikkeling. De 
cursisten worden van te voren schriftelijk van de probleemstellingen op 
de hoogte gebracht. De probleemstellingen zijn afkomstig uit 
krantenartikelen en betreffen ontwikkelingspsychologische kwesties die 
een bredere maatschappelijke of praktischer betekenis hebben. Aan de 
hand van een schema van de opzet en uitvoering van een referaat/rapport 
worden het referaat/rapport voorbereid. Daarbij wordt in overleg met de 
docenten door de studenten literatuur gezocht op grond waarvan de 
opdracht op een wetenschappelijk verantwoorde wijze kan worden 
uitgevoerd. 

EC: 5 



Masterstudiegids 2012 – 2013 / pag. 56 

Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: werkstuk 
Opmerkingen: De cursus start met een informatiebijeenkomst, waarna er individueel of 

in groepjes van maximaal drie personen gewerkt wordt aan referaat en 
werkstuk. Tijdens de laatste drie bijeenkomsten moeten de referaten 
worden gehouden. 

Literatuur:  
· selectie artikelen afhankelijk van de opdracht 

  
Mijlpalen en interacties in de kindertijd PSMOB-2 
Docenten:  Gastdocent(en), dr. M.W.G. van Dijk, prof. dr. P.L.C. van Geert  
Coördinator: dr. M.W.G. van Dijk 
Doel: Het geven van kennis over belangrijke mijlpalen en 

ontwikkelingstransities in de kinderlijke ontwikkeling (vanaf de babytijd 
tot aan de vroege adolescentie) en het leren observeren en analyseren van 
deze vanuit een dynamisch systeem perspectief. 

Inhoud: Het hebben van kennis over de belangrijkste ontwikkelingstransities in 
de kindertijd en deze vanuit een theoretisch kader kunnen interpreteren 
is voor de toekomstige ontwikkelingspsycholoog van groot belang. In 
deze cursus komen verschillende van deze transities aan de orde, zoals 
het leren eten van vaste voeding in de babytijd, het verwerven van taal in 
de peutertijd, het leren op de basisschool en de ontwikkeling van 
seksualiteit in de vroege adolescentie. Centraal in deze cursus staat dat 
ontwikkelingsmijlpalen niet ‘in’ het kind plaatsvinden, maar dat ze 
ontstaan in een wederzijdse interactie met de omgeving (fysieke context, 
ouders, leerkrachten, leeftijdsgenoten en de cultuur). De cursus heeft de 
volgende doelen: Na het volgen van deze cursus kun je 1) de dynamische 
en epigenetische aspecten die ten grondslag liggen aan de (normale) 
ontwikkeling herkennen en benoemen, en 2) een koppeling maken tussen 
theoretische kernbegrippen van de dynamische systeem theorie en 
geobserveerd gedrag tijdens een transitie. Naast de praktijkgerichte 
toepassingen op concrete ontwikkelingsmijlpalen zal er dan ook ruime 
aandacht zijn voor zowel fundamentele als methodologische aspecten van 
het procesonderzoek naar ontwikkelingsmijlpalen. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 3 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: werkstuk 
Opmerkingen: Er is een 100% aanwezigheidsplicht 
Literatuur:  
· Syllabus “Mijlpalen en interacties in de kindertijd” 2012-2013, € 30,00 
  
Ontwikkelingspsychopathologie: een ontwikkelingsperspectief PSMOB-3 
Docenten: dr. R.F.A. Cox, dr. H.W. Steenbeek  
Coördinator: dr. R.F.A. Cox 
Doel: Het bieden van een breed overzicht van het gebied van de 

ontwikkelingspsychopathologie, uitgaand van een ontwikkelings-
psychologisch perspectief. 
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Inhoud: Het boek van Wenar en Kerig biedt een breed overzicht van 
psychologische stoornissen en problemen in de kindertijd en 
adolescentie, behandeld vanuit een ontwikkelingspathologische 
invalshoek. In de reader wordt dit aangevuld met artikelen die 
ontwikkelingspsychopathologie over de levensloop bespreken, en 
artikelen over de Nederlandse situatie. De colleges dienen als aanvulling 
en illustratie van de literatuur. In een aantal colleges zullen gastdocenten 
een specifiek gebied van problematische ontwikkeling bespreken. 
In een inleidend college zal dit ontwikkelingspsychologische kader, 
waarbij ontwikkelingspsychopathologie wordt geïnterpreteerd als 
afwijkend ontwikkelingstraject, worden toegelicht. Ook wordt aandacht 
besteed aan maatschappelijke factoren die een rol spelen bij het ontstaan 
en in stand houden van ontwikkelingspsychopathologie. Deze cursus 
bouwt voort op de cursus in de bachelorsopleiding over theorieën over 
Psychopathologie en op ontwikkelingspsychologische principes en 
beïnvloedingsmechanismen die besproken zijn in onder andere de cursus 
Ontwikkeling en Psychotherapie. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay), schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· Aanvullende reader 
· Wenar & Kerig (2005), Developmental psychopathology, from infancy through 

adolescence. (5th edition). New York: McGraw Hill.(ISBN: 978-0-07-121520-6), 
€ 50,00 

Language development PSMOB-4 
Docent: dr. S. Grassmann  
Coördinator: dr. S. Grassmann 
Doel: Students will get an overview of the milestones in normal language 

development and language development in some special populations 
(e.g., bilingual language development, language development in children 
with Autism, Down syndrome). Students will also get an overview of 
different theoretical approaches to language development. On a more 
general level, students will improve their skills in critical thinking. 

Inhoud: The course focuses on children’s normal first language acquisition from 
birth to early school age. A selection of the following topics will be 
covered: communicative function and foundation of language, biological 
bases of language development, pre-verbal communication, learning the 
sounds of language, learning about meanings of words and utterances, 
learning about the structures (grammar) of language, bilingual language 
acquisition, problematic language acquisition, reading & writing. Besides 
the empirical phenomena we will also discuss Nativist and Usage-based 
theories of language development. Depending on the size of the course 
and the students’ interest, individual sessions will comprise short student 
presentations. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: opdrachten, schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
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Literatuur:  
· Hoff, Erika (2008), Language Development. 4th (international) edition. Cengage 

Learning.(ISBN: 978-0-495-50820-5), € 65,00 
  
Capita selecta ontwikkelingspsychologie PSMOK-1  
Docent:  diverse docenten  
Coördinator: dr. E.S. Kunnen 
Doel: Verdiepende kennis verwerven op een specifiek onderdeel van de 

ontwikkelingspsychologie. 
Inhoud: Literatuurstudie binnen de ontwikkelingspsychologie. 

Op Nestor wordt vermeld welke boekenpakketten gekozen kunnen 
worden en wat de tentamendata en tentamenmogelijkheden zijn. Om 
toegang te krijgen tot Nestor dient u zich eerst aan te melden voor het vak 
op Progress. Het vak staat vermeld onder het kopje “zelfstudie”. Dit 
intekenen kan gedurende het gehele jaar. Per jaar worden minimaal vier 
tentamengelegenheden aangeboden waarvan u er twee mag benutten 
(eerste kans en herkansing).  
Als u het tentamen wilt gaan doen dient u zich vervolgens op te geven 
voor een specifieke datum en een specifiek pakket volgens de procedure 
zoals vermeld op Nestor. 

EC: 5 
Semester: hele jaar 
Onderwijsvorm: zelfstudie 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay) 

schriftelijk tentamen (essay) of verslag 
Opmerkingen: Het vak kan slechts 1x worden geregistreerd op de cijferlijst. Het is dus 

NIET mogelijk om tweemaal MOK-1 met verschillende 
literatuurpakketten te volgen. 

Literatuur:  
· Literatuurlijst beschikbaar op Nestor 
  
Diagnostiek en interventies in de ontwikkelingspsychologie 
praktijk 

PSMOV-1  

Docent:  diverse docenten  
Coördinator: dr. E.S. Kunnen 
Ingangseisen: MOV-1 kan niet gevolgd worden als MHV-2 of MKV-1 gevolgd wordt of 

reeds behaald is. 
Doel: Het leren toepassen van kennis over diagnostiek en interventie in de 

ontwikkelingspsychologische praktijk. 
Inhoud: De nadruk in het diagnostiekgedeelte van de cursus ligt op het zelf 

doorlopen van een ontwikkelingspsychologische casus, waarbij de 
student zelf keuzes moet maken betreffende de opeenvolgende stappen 
in het diagnostisch proces, en na afloop de verkregen informatie moet 
integreren tot een conclusie en een advies. Er wordt tevens aandacht 
besteed aan de reflectie op de gemaakte keuzes en de rol van eigen 
verwachtingen en oordelen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan en geoefend met 
gespreksvoering met ouders en leerkrachten. Ten derde dienen de 
studenten een eenvoudig plan op te stellen voor het begeleiden van 
ouders van een kind met gedragsproblemen. Het behaald hebben van 
dit vak is voorwaarde voor het volgen van een praktijkstage in de 
afstudeerrichting ontwikkelingspsychologie. 
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EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 3 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: deelname, deeltentamen, opdrachten 
Opmerkingen: Wordt ook gegeven in blok 2a 

Het behaald hebben van dit vak is voorwaarde voor het doen van een 
praktijkstage ontwikkelingspsychologie 

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

hulpverlening aan kinderen. Utrecht: de Tijdstroom. (ISBN: 9789058980328), 
€ 56,00 

· Reader, € 10,00 
· Veen-Mulders, L. van der, Serra, M., Hoofdakker, B.J. van den, Minderaa, R.B. 

(2007), Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. 
Assen: Van Gorcum.(ISBN: 9023234952), € 19,00 

  
Boundaries of Psychology PSMPK-1  
Docent: dr. M. Derksen  
Coördinator: dr. M. Derksen 
Doel: Inzicht verschaffen in de filosofische, sociologische en historische 

aspecten van de psychologie. 
Inhoud: De grenzen van de psychologie staan vaak ter discussie. Hoe verhoudt 

de psychologie zich tot naburige wetenschappen als biologie en 
sociologie? Waar ligt de grens tussen alledaagse en wetenschappelijke 
psychologie? Is de psychologie een natuurwetenschap, een sociale 
wetenschap, een geesteswetenschap of alledrie tegelijk? Kan alle gedrag 
wetenschappelijk worden verklaard, of zijn daar principiële grenzen 
aan? Het zijn kwesties waar velen, ook psychologen, over hebben 
gefilosofeerd, maar die ook sociologisch of historisch kunnen worden 
benaderd. In deze cursus worden de grenzen van de psychologie van elk 
van deze kanten belicht. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: werkstuk 
Literatuur:  

· Syllabus, € 15,00 
  
Sociale psychologie van de gezondheid PSMSB-1  
Docent: prof. dr. A. Dijkstra  
Coördinator: prof. dr. A. Dijkstra 
Doel: Inzicht geven in de sociaal psychologische factoren die van invloeden 

zijn op lichamelijke gezondheid en ziekte. 
Inhoud: Gezondheid is belangrijk voor iedereen en in de laatste decennia is 

duidelijk geworden dat (sociaal) gedrag van grote invloed is op 
gezondheid en ziekte. In deze cursus worden de volgende drie 
deelgebieden benaderd vanuit sociaal psychologische perspectief: 
Gezondheidsgedrag, aanpassing aan ziekte en overredende 
gezondheidsvoorlichting.  
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Bij het onderwerp “gezondheidsgedrag” gaat het vooral om het 
verklaren van ongezonde gedragingen zoals onveilige seks, hoge 
alcoholconsumptie, roken en ongezond eten. Hoe is het mogelijk dat 
mensen willens en wetens hun eigen gezondheid in gevaar brengen? En 
hoe verloopt succesvolle gedragsverandering? 
Bij het onderwerp “aanpassing aan ziekte” gaat het om hoe mensen zich 
gedragsmatig en psychologisch aanpassen aan het hebben van een 
ziekte. Gedragsmatige aanpassing gaat over het opvolgen van de 
medische voorschriften; eenderde van de patiënten houdt zich niet aan 
het doktersvoorschrift. Psychologische aanpassing gaat over het proces 
dat maakt dat zieken en gehandicapten ondanks hun ziekte gelukkig 
kunnen worden.  
Bij het onderwerp “overredende gezondheidsvoorlichting” wordt 
aandacht besteed aan de effecten en de effectiviteit van persuasieve 
communicatie op het gebied van de gezondheid. Voorlichting op het 
gebied van de gezondheid leidt bijna altijd tot afwijzing van de 
bedreigende informatie. Daardoor daalt de effectiviteit. Nieuwe subtiele 
toepassingen worden ontwikkeld om de defensiviteit ten aanzien van 
gezondheidsinformatie tegen te gaan. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Nederlands 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Literatuur:  
· syllabus 
  
Environmental psychology PSMSB-2 
Docenten:  guest lecturers ,prof. dr. E.M. Steg  
Coördinator: prof. dr. E.M. Steg 
Doel: Een overzicht geven van de omgevingspsychologie en inzicht 

verschaffen in de interactie tussen de mens en de natuurlijke en 
gebouwde omgeving. 

Inhoud: De omgevingspsychologie bestudeert de transactie tussen mensen en 
hun natuurlijke en gebouwde omgeving. In het eerste deel van de cursus 
gaan we in op de invloed van de omgeving op het welzijn en gedrag van 
mensen. Er wordt onder meer besproken hoe omgevingsstressoren 
(zoals lawaai en stank) en risico’s (zoals kernenergie, overstromingen) 
invloed kunnen uitoefenen op het welzijn en het gedrag van mensen. 
Daarnaast wordt ingegaan op het belang van natuur voor gezondheid en 
welzijn. In het tweede deel wordt ingegaan op de invloed die de mens 
uitoefent op de kwaliteit van de omgeving, de natuur en het milieu. 
Daarbij wordt aandacht besteed aan factoren die van invloed zijn op 
milieurelevant gedrag en op mogelijkheden om milieuproblemen te 
beheersen door middel van gedragsverandering. Er worden 
verschillende colleges gegeven door deskundigen van binnen en buiten 
de vakgroep. 

EC: 5 
Semester: semester I b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
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Toetsvorm: essay 
Literatuur:  
· Linda Steg, Agnes E. van den Berg, & Judith I.M. de Groot, Environmental 

psychology: An introduction(ISBN: 978-0-470-97638-8), € 35,00 
  
Personal, social and cultural change PSMSB-5 
Docenten: dr. N. Hansen, dr. K.E. Keizer  
Coördinator: dr. K.E. Keizer 
Doel: Het doel van dit vak is studenten kennis laten maken met theorieën en 

modellen betreffende persoonlijke, sociale en culturele verandering. 
Inhoud: In deze nieuwe cursus maken studenten kennis met theorieën en 

modellen betreffende persoonlijke, sociale en culturele verandering. 
Studenten krijgen inzicht in verschillende typen verandering en hoe 
deze veranderingen kunnen worden opgewekt. Je leert in deze actieve 
cursus eveneens kritisch naar onderzoek te kijken, en op basis van 
opgedane theoretische kennis, onderzoeksvragen en interventies te 
ontwerpen in verschillende domeinen (e.g. conflicten tussen groepen, 
modernisering, regelnaleving). Bij deze gevorderde cursus wordt 
uitgegaan van een achtergrond in psychologische theorieën en 
experimenteel denken wordt verwacht in deze gevorderde cursus. Er 
zullen aanvullende eisen zijn voor Research Master studenten in de 
Gedrags-en Maatschappij-wetenschappen. 

EC: 5 
Semester: semester II a 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: schriftelijk tentamen (essay),schriftelijk tentamen (meerkeuze) 
Opmerkingen: This course will be given in English. 
Literatuur:  

· Literature will be announced on Nestor. 
  
Advanced topics in intergroup relations PSMSB-6 
Docent: dr. N. Hansen  
Coördinator: dr. N. Hansen 
Doel: In deze cursus maken studenten kennis met een aantal van de meest 

recente en geavanceerde onderwerpen op het gebied van 
intergroepsrelaties. Deze cursus benadert het leren op interactieve wijze 
en vraagt jouw actieve deelname in de klas begeleid door de docent. 
Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden zoals 
kennis overdragen, maar ook het kritisch en analytisch denken van 
studenten. 

Inhoud: We identificeren ons met groepen waartoe we behoren, we ervaren 
emoties als groepslid, we discrimineren of helpen andere groepen en 
soms komen we collectief in actie als groep. In deze cursus ligt de 
centrale focus op onderzoek dat laat zien dat onze cognities, emoties en 
ons gedrag van invloed zijn op intergroepsrelaties. Iedere week staat er 
een ander thema centraal. In de eerste helft van elke bijeenkomst zullen 
studenten hypothesen en tegenstellingen binnen de verplichte literatuur 
presenteren en bediscussiëren. In de tweede helft van elke bijeenkomst 
zal aandacht worden besteed aan discussies over recent empirisch 
onderzoek met behulp van kleine groepsopdrachten, of gesprekken met 
experts. Actieve deelname, presenteren en schrijven zijn de 
componenten van deze interactieve cursus. Dit is een cursus voor 
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gevorderde studenten met een interesse en achtergrondkennis in 
experimentele sociale psychologie! Studenten uit het onderzoeksmaster 
programma moeten aan aanvullende voorwaarden voldoen vergeleken 
met studenten uit de gewone master programma’s. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: werkcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: werkstuk (individueel),presentatie 
Opmerkingen: Deze cursus wordt in het Engels gegeven. Neem a.u.b. contact op met 

Nina Hansen indien u niet in het bezit bent van een bachelor 
psychologie/of niet deelneemt aan het master programma van 
psychologie of de Research Master Behavioural and Social Sciences. 

Literatuur:  
· Literature will be available via Nestor. 

  
Controversies in social psychology PSMSB-7  
Docenten: dr. K. Epstude ,prof. dr. S. Otten  
Coördinator: dr. K. Epstude 
Doel: Kennis geven van de verschillende standpunten in debatten in de sociale 

psychologie en ze begrijpen, om vervolgens zelf stelling te nemen. 
Inhoud: Het ontwikkelen van een eigen mening in deze debatten is belangrijk; 

vooral wanneer men besluit zelf sociaal psychologisch onderzoek te 
doen. Dit is vooraleerst van belang bij het ontwikkelen van hypotheses 
en het maken van onderzoeksontwerpen. Echter, ook wanneer men 
buiten de wetenschap, als expert zijn of haar mening moet geven, is het 
van belang dat men op basis van de relevante tegenstellingen tot een 
oordeel komt. 
Deelnemers zullen uiteindelijk tot een eigen conclusie komen, op grond 
van de gepresenteerde argumenten en hun eigen waardering ervan, of 
zij zich tot het ene of tot het andere kamp scharen, of juist een 
tussenpositie innemen. Hierdoor zullen zij hun vermogen tot kritisch 
denken ontwikkelen en leren gebruik te maken van empirische en 
theoretische sociaal psychologische literatuur. Uiteindelijk zullen de 
ontwikkelde vaardigheden echter niet beperkt blijven tot de sociale 
psychologie in de enge betekenis, maar zullen vaardigheden ontwikkeld 
worden die relevant zijn in het sociale en intellectuele leven in brede zin. 
Na het kritisch lezen van teksten die kenmerkend zijn voor de 
verschillende standpunten, zullen debatten worden gehouden tijdens de 
onderwijsbijeenkomsten. 

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

· Syllabus op Nestor 
  
Cross-Cultural Psychology PSMSB-8 
Docent: dr. M. van Zomeren  
Coördinator: dr. M. van Zomeren 
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Doel: Het geven van theoretische en empirische kennis van en inzicht geven in 
de psychologische processen die optreden wanneer mensen van 
verschillende culturen met elkaar in contact treden. Dit heeft betrekking 
op verschillen tussen culturen, maar ook op de sociaal-psychologische 
processen die binnen culturen hetzelfde werken. 

Inhoud: In deze cursus worden verschillen tussen culturen behandeld en 
uitgediept, alsmede de fundamentele groepsprocessen binnen culturen. 
Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn: Cultuur en emoties, cultuur 
en moraliteit, zelf en identiteit, culturele verschillen op de werkvloer, en 
integratie en assimilatie in de samenleving. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: hoorcollege 
Uren per week: 2 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: tentamen, werkstuk 
Literatuur:  

· Smith, P.B., Bond, M.H., & Kagitcibasi, C. (2006), Understanding social 
psychology across cultures, Allyn and Bacon, 3rd edition. London: Allyn and 
Bacon. (ISBN: 1412903661), € 40,00 

  
Capita selecta in evolutionary psychology PSMSB-9 
Coördinator: prof. dr. A.P. Buunk 
Doel: Inzicht geven in hoe menselijk gedrag begrepen kan worden vanuit een 

evolutionair kader. Het stimuleren van het kritische denken over een 
menselijk evolutionair onderwerp, en het leren synthetiseren en 
presenteren van de relevante literatuur betreffende dit onderwerp. 

Inhoud: In de cursus staat centraal hoe we menselijk gedrag kunnen begrijpen 
vanuit een evolutionair standpunt. De cursus begint dan ook met een 
college over de verschillende evolutionaire benaderingen van menselijk 
gedrag en de controverses/openstaande vragen in de (evolutionaire) 
psychologie.  
Cursisten verzinnen zelf (of kiezen uit een al bestaande lijst) een vraag 
met betrekking tot menselijk gedrag (zie beneden voor v oorbeelden) en 
proberen deze vraag vanuit een evolutionair standpunt te 
beantwoorden. Cursisten schrijven hier een kort verslag over en 
presenteren over dit onderwerp. Er wordt van de studenten ook een 
actieve bijdrage verwacht tijdens de presentaties van mede-cursisten. 
Het doel van deze cursus is niet om enkel de kennis van evolutionaire 
psychologie te vergroten, maar ook om overdraagbare vaardigheden 
(verder) te ontwikkelen, zoals het samenvatten van een aanzienlijke 
hoeveelheid wetenschappelijke literatuur en het presenteren over dit 
onderwerp. 
Mogelijke vragen: 
Is de evolutie theorie noodzakelijk om menselijk gedrag te begrijpen? 
Zijn de assumpties van de evolutionaire psychologie wel correct? 
Waarom functioneren mensen slecht in grote groepen? Hoe kunnen we 
leiderschap begrijpen vanuit een evolutionair standpunt? Is ‘kin selectie’ 
genoeg om menselijke coöperatie te begrijpen? Waarom bestaat 
homoseksualiteit? Wat is het bewijs dat vrouwen vreemdgaan om ‘goede 
genen’ te vinden? Wat is het bewijs voor ‘goede genen’? Waarom 
bestaan er linkshanders en waarom zijn ze in de minderheid? Is ons 
brein ‘modulair’? Vertonen wij maladaptief gedrag in de huidige 
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omgeving vanwege onze evolutionaire achtergrond? Hoe kunnen we 
oorlog en intergroepsconflicten begrijpen vanuit een evolutionair 
standpunt? Zijn sekseverschillen in gedrag puur het resultaat van onze 
cultuur? Willen mannen en vrouwen echt andere eigenschappen in hun 
partner? Waarom is bij vrouwen de ovulatie ‘verborgen’ (concealed 
ovulation)? Waarom bestaan individuele verschillen in persoonlijkheid? 
Waarom krijgen we zo weinig kinderen? En vele meer… 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: werkcollege 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: werkstuk (individueel) 

(Handout + presentatie + deelname) 
Literatuur:  

· Volgt / follows later 
  
Testing theories PSMSV-1  
Docent: prof. dr. E.H. Gordijn  
Coördinator: prof. dr. E.H. Gordijn 
Doel: Kennis geven van diverse manieren van onderzoek doen in de sociale 

psychologie. De nadruk zal hierbij liggen op experimenteel sociaal 
psychologisch onderzoek. 

Inhoud: In deze cursus zal worden kennis gemaakt en geoefend met 
verschillende onderzoeksopzetten die tegenwoordig veel door sociaal 
psychologische onderzoekers worden gebruikt. Aan de orde komen 
onderzoeksparadigma’s uit verschillende theoretische velden zoals 
bijvoorbeeld intergroepsrelaties, emoties, vooroordelen en 
stereotypering, automatisch gedrag, sociale vergelijking, 
attitudeverandering, etc. Technieken die zullen worden besproken zijn 
onder andere priming, het gebruik van minimale groepen, het 
aanbieden van overredende communicatie, en diverse impliciete en 
expliciete metingen van affect, cognitie en gedrag. Deelnemers zullen 
aan de hand van wekelijkse opdrachten en presentaties oefenen in het 
ontwerpen van de juiste onderzoeksopzetten bij diverse vraagstellingen. 
Daarnaast zal iedere student als eindopdracht wat betreft een van de 
vraagstelling een uitgebreide methode schrijven waarin twee mogelijke 
operationalisaties worden uitgewerkt. Dit is de eindopdracht. Tijdens de 
cursus zal verder aandacht worden besteed aan computerprogramma’s 
die veelal worden gebruikt in (experimenteel) sociaal psychologisch 
onderzoek. 

EC: 5 
Semester: semester I a 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 6 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: werkstuk 
Opmerkingen: Dit is een intensieve vaardigheidscursus. Indien meer dan 1 bijeenkomst 

wordt gemist dan volgt uitsluiting van de cursus. 
Literatuur:  
· Literature for this course can be found on Nestor 
  
Applying theories PSMSV-2 
Docent: dr. J.W. Bolderdijk  
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Coördinator: dr. J.W. Bolderdijk 
Doel: Het leren met behulp van een vier-staps methode om effectieve 

interventies te ontwikkelen bij het oplossen van een individueel, sociaal 
of maatschappelijk probleem. 

Inhoud: Samenscholende jongeren zorgen voor overlast, er is geen respect meer 
voor de politie, patiënten volgen het doktersvoorschrift niet op, 
studenten ontgroeningen lopen uit de hand, duizenden mensen sterven 
door het roken van tabak. Deze problemen kunnen allemaal opgelost 
worden door het gedrag of denken van mensen te veranderen; dat is het 
gebied van de sociaal psycholoog. In deze cursus wordt een methode 
behandeld om tot effectieve oplossingen te komen en kunnen studenten 
daarmee uitgebreid oefenen. De methode omvat vier stappen. 
1. Maak een diepteanalyse van het probleem en bepaal welk gedrag 
veranderd moet worden om het probleem op te lossen. 
2. Verzamel zoveel mogelijk verschillende verklaringen voor dat gedrag, 
om vervolgens met de belangrijkste clusters van verklaringen door te 
gaan. 
3. Ontwikkel een procesmodel waarin de verklaringen worden 
uitgewerkt in een causale keten en zorg dat alle verbanden 
wetenschappelijk kunnen worden onderbouwd. 
4. Ontwikkel de interventie om het probleem op te lossen. Kies de 
variabelen uit het procesmodel die veranderd moeten worden en bepaal 
het kanaal (bv. een TV-spot). Kies dan de geschikte methode (bv. 
feedback) en bijpassende strategieën. Tot slot moet er zorg voor worden 
gedragen dat de interventies ook daadwerkelijk ingezet gaat worden. 

EC: 5 
Semester: semester II b 
Onderwijsvorm: practicum 
Uren per week: 4 
Voertaal: Engels 
Toetsvorm: werkstuk 
Literatuur:  
· Buunk, A.P., & Vugt, M. (2008), Applying Social Psychology: From Problem to 

Solution. London: Sage (ISBN: 9781412902830), € 33,50 
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15. GMW Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013  
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Inhoud: 
 
1. Algemene bepalingen 
 
2. Opbouw van de opleiding 
 
3. Tentamens en examen van de opleiding 
 
4. Toelating 
 
5. Studiebegeleiding 
 
6. 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 het examen van de masteropleidingen 
Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie, Sociologie,  de 
Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in de Maatschappijleer 
en de Research Master in Behavioural and Social Sciences, 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. 

Deze regeling is niet van toepassing op de 1 -jarige Masteropleiding  Leraar Voorbereidend 
Hoger Onderwijs in Maatschappijleer, daarvoor geldt de Onderwijs- en Examenregeling 
die is opgesteld door de Universitaire Leraren Opleiding (ULO). 
 
 

Artikel 1.2 Begripsbepalingen. 
 
In deze regeling wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; 
student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het volgen van 
het onderwijs en/of het afleggen van de tentamens en het examen van de 
opleiding; 
b. onderdeel: een onderwijseenheid van de opleiding, in de zin van de wet; 
c. 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; 
d. examen: het master-examen van de opleiding;  
e. semester: deel van het studiejaar, beginnend op 1 september en eindigend op een door 

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

De overige begrippen hebben de betekenis die de wet daaraan toekent. 
 
 

Artikel 1.3 Doel van de opleiding 
 
Het doel van de opleiding is vastgelegd in de bijlagen:  
Bijlage 1 Masteropleiding Onderwijskunde; 
Bijlage 1 Masteropleiding Pedagogische Wetenschappen; 
Bijlage 1 Masteropleiding Psychologie; 
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Bijlage 1 Masteropleiding Sociologie; 
Bijlage 1 Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in de: 

Aardrijkskunde 
Duitse Taal en Cultuur 
Economie en Bedrijfswetenschappen 
Engelse Taal en Cultuur 
Filosofie 
Franse Taal en Cultuur 
Friese Taal en Cultuur 
Geschiedenis 
Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 
Maatschappijleer en Maatschappijwetenschappen 
Nederlandse Taal en Cultuur 
Spaanse Taal en Cultuur 
Informatica 
Biologie 
Natuurkunde 
Scheikunde 
Wiskunde 

 
Bijlage 1 Research Master in Behavioural and Social Sciences, 
hierna te noemen de bijlage. 
 
 

Artikel 1.4 Vorm van de opleiding 

 
1. De opleiding wordt voltijds verzorgd. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt het deel van de Masteropleiding tot leraar 

voortgezet onderwijs van de eerste graad in de Maatschappijleer dat door de  ULO 
wordt verzorgd zowel voltijds als deeltijds aangeboden en heeft dat zowel duale als 
niet-duale trajecten. 

 
 

Artikel 1.5 Voertaal 
 

1. 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 
getentamineerd. De student mag in beide talen antwoorden indien het een 
essaytentamen betreft. 

2. In afwijking van het eerste lid is de voertaal van de onderwijs en de examens van de 
Research Master in Behavioural and Social Sciences in het Engels.   
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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. 

 
3. 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. 

 
 
 

Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding. 

  
 

Artikel  2.1  Studielast 
 
De masteropleidingen Onderwijskunde, Pedagogische Wetenschappen, Psychologie en 
Sociologie hebben een studielast van  60 European Credits (EC), de Masteropleiding tot 
leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in de Maatschappijleer en de Research 
Master in Behavioural and Social Sciences hebben een studielast van 120 European Credits 
(EC), waarbij één EC gelijk staat aan 28 uren studie. 
 
 

Artikel 2.2  Programma’s 
 
De programma’s van de opleiding, de samenstelling van de programma’s en indien van 
toepassing de bijbehorende practica staan vermeld in de bijlage. 

Paragraaf 3 Tentamens en examen van de opleiding 

 
 
Artikel 3.1  Algemeen 
 
Het oordeel over een tentamen is voldoende dan wel onvoldoende, in cijfers uitgedrukt: 6 
of hoger, respectievelijk 5 of lager. 
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Artikel 3.2 Verplichte volgorde 
 
Aan de tentamens van een aantal studieonderdelen kan niet eerder worden deelgenomen 
dan nadat het tentamen van een ander onderdeel is behaald. Indien van toepassing is dit 
vermeld in de bijlage bij deze regeling. 

 

Artikel 3.3 Beoordeling stage- of onderzoekopdracht 

 
De beoordeling van een stage of van een onderzoekopdracht wordt verricht door de 
begeleider, die als examinator is aangewezen door de examencommissie en die zich in deze 
laat adviseren door een tweede beoordelaar en/of de achterliggende opdrachtgever. 
 
 
Artikel 3.4 Tijdvakken en frequentie tentamens  
 
1. Tot het afleggen van de tentamens van de studieonderdelen van de in de artikel 2.2 

bedoelde programma’s wordt in het semester waarin het vak gegeven wordt  tweemaal 
de gelegenheid gegeven. 

2. Voor de opleiding Psychologie geldt dat voor het afleggen van practica jaarlijks 
eenmaal de gelegenheid wordt geboden. 

3. Voor de opleiding Psychologie geldt dat in afwijking van het bepaalde in het eerste lid 
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 wordt 
gegeven. 

4. Voor de opleidingen Sociologie en de Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs 
van de eerste graad in de Maatschappijleer geldt in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid dat de opleiding een individuele student extra gelegenheid geeft tot het 
afleggen van een tentamen, indien een student voor maximaal één onderdeel van het 
masterexamen nog geen voldoende resultaat heeft gehaald en een gelegenheid tot het 
afleggen van het tentamen voor dit onderdeel niet meer in het lopende collegejaar 
wordt gegeven, waardoor de student zijn masterexamen niet in het lopende collegejaar 
kan afronden. 

 

Artikel 3.5 Vorm van de tentamens 

 
1.  De tentamens van de studieonderdelen van de in artikel 2.2 bedoelde programma’s, 

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

 
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. 
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Artikel 3.6 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 3.7 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. 

 
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 3.8 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 3.9 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. 
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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 3.10 Vrijstelling  
 
1. 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; 

b. hetzij aantoont door werk- c.q. beroepservaring over voldoende kennis en 
vaardigheden te beschikken m.b.t. het desbetreffende onderdeel. 

2. In aanvulling op het vorige lid kan een vrijstelling voor de Masteropleiding tot  leraar 
voortgezet onderwijs van de eerste graad in de Maatschappijleer ook  verleend 
worden door de UOCG. 
 
 
Artikel 3.11 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 3.12 Graad 
 
1. Aan degene die het examen met goed gevolg heeft afgelegd, wordt de graad “Master of 

Science” verleend. 
2. In afwijking tot het bepaalde in het eerste lid wordt aan degene die het examen van de 

Masteropleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in de 
Maatschappijleer met goed gevolg heeft afgelegd de graad “Master of Science of 
Sociology”/Master of Teaching Social Studies”verleend. 
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3. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen aangetekend. 
 
 
Artikel 3.13 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 v olgende 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’. 
 

4. 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. 
 

5. Voor het behalen van enig judicium geldt dat het tentamen van een onderwijseenheid 
slechts eenmaal afgelegd mag zijn. 

 
6. Voor het behalen van een judicium geldt dat voor geen enkel vak een cijfer lager dan 

7,0  is behaald. 
 
7. In bijzondere gevallen kan de examencommissie afwijken van het bepaalde in de leden 

twee tot en met vijf van dit artikel.  
 
8. 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 3.14 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. 
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Paragraaf 4 Toelating 
 
Artikel 4.1 Vooropleiding 
 
1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands 

diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over de in de bijlage  
genoemde kennis en vaardigheden. 

 
2. In afwijking van het eerste lid geldt voor de Research Master in Behavioural and Social 

Sciences een selectieprocedure. De voorwaarden voor toelating en de gevolgde 
procedure staan beschreven in de bijlage. 

 
3a. De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Pedagogische  Wetenschappen 
van de Rijksuniversiteit Groningen wordt geacht te beschikken  over de kennis en 
vaardigheden bedoeld in het eerste lid en wordt uit dien hoofde  toegelaten tot de 
masteropleiding Pedagogische Wetenschappen. 
3b.  De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Pedagogische  
 Wetenschappen, differentiatie Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit  
 Groningen wordt geacht te beschikken over de kennis en vaardigheden bedoeld in  
 het eerste lid en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de masteropleiding  
 Onderwijskunde. 
3c.  De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Psychologie van de  
 Rijksuniversiteit Groningen wordt geacht te beschikken over de kennis en  
 vaardigheden bedoeld in het eerste lid en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de  
 masteropleiding Psychologie. 
3d.  De bezitter van het diploma van de bacheloropleiding Sociologie van de  
 Rijksuniversiteit Groningen wordt geacht te beschikken over de kennis en  
 vaardigheden bedoeld in het eerste lid en wordt uit dien hoofde toegelaten tot de  
 masteropleiding Sociologie en tot de masteropleiding tot leraar voortgezet  
 onderwijs van de eerste graad in Maatschappijleer. 
9. Toelating als bedoeld in lid 1 en 3 geeft recht op inschrijving in de opleiding. 
10. Voor de toelating gelden twee instroommomenten per studiejaar, namelijk in 

september bij aanvang van het eerste semester en in februari bij aanvang van het 
tweede semester. 
 

Artikel  4.2  Toelating programma’s 
 
Voor een aantal programma’s als bedoeld in artikel 2.2 gelden aanvullende 
toelatingsvoorwaarden, in aanvulling op het in artikel 4.1 bepaalde. Indien dit van 
toepassing is, wordt dit vermeld in de bijlage. 
 
 
Artikel 4.3 Toelatingscommissie 
 
1. De toelating tot de opleiding alsmede de toelating tot de onderscheidene programma’s 

is opgedragen aan de toelatingscommissie van de opleiding. Deze wordt gevormd door 
ten minste: 
- een lid, tevens voorzitter, aangewezen uit de hoogleraren die met onderwijs in de 

opleiding zijn belast; 
- een lid, aangewezen uit het overige wetenschappelijk personeel dat met onderwijs in 

de opleiding is belast. 
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2. De aanwijzing geschiedt door de examencommissie. 
 
 
Artikel 4.4 Toelatingsonderzoek: criteria 
 
1.  Met het oog op de toelating tot de opleiding, als bedoeld in art. 4.1, eerste lid, stelt de 

toelatingscommissie een onderzoek in naar de kennis en de vaardigheden van de 
kandidaat. In aanvulling op schriftelijke bewijzen van de gevolgde opleiding(en) kan de 
commissie bepaalde kennis en vaardigheden laten toetsen door deskundigen in of 
buiten de universiteit. 

 
2. Met het oog op de toelating tot een programma van de opleiding onderzoekt de 

toelatingscommissie of de kandidaat voldoet dan wel tijdig zal voldoen aan de daarvoor 
in art. 4.2 gestelde voorwaarden. De commissie betrekt bij haar onderzoek de motivatie 
en ambitie van de kandidaat m.b.t. het desbetreffende programma, alsmede de kennis 
van de kandidaat van de taal waarin het onderwijs van het programma wordt verzorgd. 

 
 
Artikel 4.5  Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
 
De toelatingsmomenten alsmede de tijdstippen waarop het toelatingsonderzoek wordt 
uitgevoerd, staan beschreven in de bijlage. 
 
Artikel 4.6 Toelatingsonderzoek: hardheidsclausule 
In situaties dat het achterwege laten van de toelating jegens de betrokkene aantoonbaar 
leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard, kan de toelatingscommissie afwijken van 
het in artikel 4.4 bepaalde. Daarbij moet de omstandigheid individueel bepaald zijn. 

 

Paragraaf 5  Studiebegeleiding 
 
Artikel 5.1 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. 
 
 
Artikel 5.2 Studiebegeleiding 
 
1. In het kader van de toelatingsprocedure maakt de faculteit een afspraak met de student 

over de individuele inrichting van het door hem te volgen programma. 
 
2. De faculteit  draagt zorg voor een inwerkprogramma van de student bij de aanvang van 

zijn opleiding. 
 
3. De faculteit draagt zorg voor voldoende begeleiding van de student tijdens zijn 

opleiding, en schenkt daarbij in het bijzonder aandacht aan mogelijke aanpassingen in 
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het belang van de aansluiting van het gekozen programma op een eventuele 
onderzoekersopleiding of de beroepsuitoefening buiten de universiteit. 

 

Paragraaf 6   Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 6.1 Wijziging 
 
1. Wijzigingen van deze regeling worden door het faculteitsbestuur en na overleg met de 

faculteitsraad of opleidingscommissie, 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: 

- een goedkeuring die krachtens art. 2.2 is verleend; 
- enige andere beslissing, die krachtens deze regeling is genomen ten aanzien van een 

student. 
 
 
Artikel 6.2 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 6.3 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 het programma en taal van de cursussen 
 
Artikel 1.1 Doel van de opleiding 
 
Met de opleiding wordt beoogd de student: 

- gespecialiseerde wetenschappelijke kennis, vaardigheden en inzicht op het gebied 
van de psychologie bij te brengen; 

- voor te bereiden op de beroepsuitoefening als academisch gevormd psycholoog; 
- voor te bereiden op de opleiding tot onderzoeker op het gebied van de psychologie. 

 
Artikel 1.2 Voertaal 
 
Studieonderdelen die in het Engels worden aangeboden zijn met * aangemerkt en worden 
in beginsel ook in het Engels getentamineerd. De student mag in beide talen antwoorden 
indien het een essaytentamen betreft. Studieonderdelen die met (*) zijn aangemerkt, 
worden in beide talen aangeboden en getentamineerd. Zie voor het complete Engelstalige 
programma de studiegids Master Programme. 
 
Studenten schrijven zich in voor óf het Nederlandstalige óf het Engelstalige programma. 
 
Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding 
 
Artikel 2.1 Programma’s 
 
De opleiding kent de volgende programma’s: 
a) het programma Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie, dat voorbereidt op de 

beroepsuitoefening als psycholoog en op het verrichten van onderzoek op het gebied 
van de arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie; 

b) het programma Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie, dat voorbereidt op de 
beroepsuitoefening als psycholoog en op het verrichten van onderzoek op het gebied 
van de cognitieve psychologie; 

c) het programma Klinische Neuropsychologie, dat voorbereidt op de beroepsuitoefening 
als psycholoog en op het verrichten van onderzoek op het gebied van de 
neuropsychologie; 

d) het programma Klinische Psychologie, dat voorbereidt op de beroepsuitoefening als 
psycholoog en op het verrichten van onderzoek op het gebied van de klinische 
psychologie; 

e) het programma Sociale Psychologie en haar Toepassingen, dat voorbereidt op de 
beroepsuitoefening als psycholoog en op het verrichten van onderzoek op het gebied 
van de sociale psychologie; 

f) het programma Ontwikkelingspsychologie, dat voorbereidt op de beroepsuitoefening 
als psycholoog en op het verrichten van onderzoek op het gebied van de 
ontwikkelingspsychologie; 

g) het Vrije Keuze programma, dat voorbereidt op de beroepsuitoefening als psycholoog 
en op het verrichten van onderzoek op het gebied van de psychologie binnen een 
specifiek vakgebied. 
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Artikel 2.2 Samenstelling programma’s 
 

1. De programma’s a t/m g genoemd onder artikel 2.1 omvatten de volgende verplichte 
onderdelen met de daarbij vermelde studielast 
1.  basisvakken   10 EC; 
2.  vaardigheidsvakken  5 EC; 
3.  methodologische vakken   5 EC. 

  
2. De programma’s a t/m g genoemd onder artikel 2.1  omvatten een masterthese met als 

verplichte onderdelen een onderzoekopdracht en een onderzoekstage of praktijkstage à 30 
EC. Indien een masterthese bestaat uit meerdere componenten, zoals een onderzoek en een praktijkstage, 
dan dient voor elk van de componenten een voldoende te zijn behaald, alvorens de these als geheel met een 
voldoende kan worden afgesloten. 

 
3. Daarnaast kiest de student één of meer onderdelen met een studielast van totaal 10 EC 

zoals beschreven in artikel 2.6 van deze bijlage. 
 

Artikel 2.3 Basisvakken 
 

1. De basisvakken van het programma Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie 
omvatten een keuze uit de volgende onderdelen: 
 
MAB-5 Werkstress       5 EC 
MAB-7 Power and leadership*     5 EC 
MAB-8 Creativity and innovation in organizations* 5 EC 
MAB-9 Personeelsontwikkeling    5 EC 
MAB-10 Personeelsselectie     5 EC 
 

2. De basisvakken van het programma Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie omvatten 
de volgende onderdelen: 
 
MCB-1 Psychophysiology and its applications*  5 EC 
MCB-2 Cognitive psychology, theory and applications*5 EC 

 
3. De basisvakken van het programma Klinische Neuropsychologie omvatten een keuze uit de 

volgende onderdelen: 
 
MNB-1 Advanced clinical neuropsychology*   5 EC 
MNB-2 Cognitieve revalidatie bij neuropsychologische 

functiestoornissen     5 EC 
MNB-3 Neuropsychology and psychiatric disorders* 5 EC 
 

4. De basisvakken van het programma Klinische Psychologie omvatten een keuze uit de 
volgende onderdelen: 
 
MKB-1 Evidence-based interventies    5 EC 
MKB-2 Cognitieve modellen van psychopathologie 5 EC 
MKB-3 Diagnostische modellen en strategieën   5 EC 
MOB-1 Ontwikkelingsmodellen    5 EC 
 

5. De basisvakken van het programma Sociale Psychologie en haar Toepassingen omvatten 
een keuze uit de volgende onderdelen: 
 
MSB-1 Sociale psychologie van de gezondheid    5 EC 
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MSB-2 Environmental psychology*    5 EC 
MSB-5 Personal, social and cultural change*    5 EC 
MSB-6 Advanced topics in intergroup relations*   5 EC 
MSB-7 Controversies in social psychology*      5 EC 
MSB-8 Cross-cultural psychology*     5 EC 
MSB-9 Capita selecta in evolutionary psychology*  5 EC 
 

6. De basisvakken van het programma Ontwikkelingspsychologie omvatten een keuze uit de 
volgende onderdelen: 
 
MOB-1 Ontwikkelingsmodellen     5 EC 
MOB-2  Mijlpalen en interacties in de kindertijd  5 EC 
MOB-3  Ontwikkelingspsychopathologie:   5 EC 
  een ontwikkelingsperspectief 
MOB-4 Language development*    5 EC 
MOK-1 Capita selecta ontwikkelingspsychologie  5 EC 
MKB-1 Evidence-based interventies    5 EC 
 

7. De basisvakken van het Vrije Keuze programma omvatten een keuze uit de volgende 
onderdelen: 

- De basisvakken vermeld onder lid 1 t/m 6 van dit artikel 
 

Artikel 2.4 Vaardigheidsvakken 

 

1. De vaardigheidsvakken van het programma Arbeids-, Organisatie- en 
Personeelspsychologie omvatten een keuze uit de volgende onderdelen: 
 
MAV-4 Gerichte organisatieverandering     5 EC 
MAV-5 Coaching       5 EC 
MAV-6 Sport and Performance Psychology*   5 EC 
 
 

2. De vaardigheidsvakken van het programma Cognitieve Psychologie en Psychofysiologie 
omvatten een keuze uit de volgende onderdelen: 
 
MCV-1 Advanced experimental skills*    5 EC 
MCV-3 Experimenteren en meten van prestaties(*)  5 EC 
 

3. De vaardigheidsvakken van het programma Klinische Neuropsychologie omvatten een 
keuze uit de volgende onderdelen: 
 
MNV-1 Neuropsychologische diagnostiek    5 EC 
MCV-1 Advanced experimental skills*     5 EC 
 

- MNV-1 mag niet gevolgd worden als MHV-2, MKV1 of MOV-1 gevolgd wordt of al 
behaald is. 

 
4. Het vaardigheidsvak van het programma Klinische Psychologie omvat het volgende 

onderdeel: 
 
MKV-1 Diagnostiek en interventies voor de klinische  

psychologie       5 EC 
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- MKV-1 mag niet gevolgd worden als MNV-1 of MOV-1 gevolgd wordt of al behaald 

is. 
 

5. Het vaardigheidsvak van het programma Ontwikkelingspsychologie omvat het volgende 
onderdeel: 
 
MOV-1 Diagnostiek en interventies in de ontwikkelings- 
  psychologische praktijk     5 EC 
 

- MOV-1 mag niet gevolgd worden als MNV-1 of MKV-1 gevolgd wordt of reeds 
behaald is. 

 
6. De vaardigheidsvakken van het programma Sociale Psychologie en haar Toepassingen 

omvatten een keuze uit de volgende onderdelen: 
 
MSV-1 Testing theories*       5 EC 
MSV-2 Applying theories*       5 EC 

 
7. De vaardigheidsvakken van het Vrije Keuze programma omvatten een keuze uit de 

volgende onderdelen: 
- De vaardigheidsvakken vermeld onder lid 1 t/m 6 van dit artikel 

 

Artikel 2.5 Methodologische vakken 

 
De methodologische vakken van de onderscheiden programma’s omvatten een keuze uit de 
volgende onderdelen: 

 
MM-2  Repeated measures*     5 EC 
MM-3  Test- en vragenlijstconstructie    5 EC 
MM-5  Multivariate models*    5 EC 
 
MM-2 mag niet gevolgd worden als MM-5 gevolgd wordt of reeds behaald is.  
MM-5 mag niet gevolgd worden als MM-2 gevolgd wordt of reeds behaald is.  
 
Artikel 2.6 Keuzevakken 

1. Voor keuze komen in aanmerking de vakken hieronder genoemd, tenzij anders 
vermeld. De examencommissie kan toestaan dat een of meer onderdelen van andere 
universitaire masterprogramma’s worden gekozen.  

 
De keuzevakken van de onderscheiden programma’s omvatten: 
 
MCK-5  Literatuurpakket Cognitieve Psychologie(*)    5 EC 
MCK-6 Memory and learning*       5 EC 
MNK-1 Literatuurpakket Klinische Neuropsychologie(*)   5 EC 
MNK-2 Capita Selecta Klinische Neuropsychologie *    5 EC 
MNK-3 Motoriek: ontwikkeling, stoornissen, diagnostiek en interventie 5 EC 
MNK-4  Hersenen en bewustzijn: eenheid en verdeeldheid   5 EC 
MKK-1   Capita selecta therapie       5 EC 
MKK-2   Capita selecta experimentele psychopathologie   5 EC 
MOK-1   Capita selecta ontwikkelingspsychologie    5 EC 
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MPK-1    Boundaries of psychology*      5 EC 
 
Voor het overige kunnen als keuzevak gelden, tenzij anders vermeld in artikel 2.3, artikel 
2.4, artikel 2.5 of artikel 2.8 van deze bijlage: 
 

- de basisvakken en de vaardigheidsvakken van het gekozen programma voor zover 
die niet zijn gevolgd ter vervulling van de verplichte onderdelen van de 
onderscheiden programma’s; 

- de basisvakken en vaardigheidsvakken niet behorende tot het gekozen programma; 
- de methodologische vakken voor zover die niet zijn gevolgd ter vervulling van de 

verplichte onderdelen van de onderscheiden programma’s. 
 
Artikel 2.7 Practica 
 
1. De volgende onderdelen, als genoemd in artikel 2.1 t/m 2.6, omvatten naast het onder-

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

 
- de onderdelen genoemd onder artikel 2.4, vaardigheidsvakken: oefening en 

verslaglegging, gedurende 140 uren; 
- de onderdelen genoemd onder artikel 2.2 lid 2: oefening en verslaglegging 

gedurende 840 uren. 
 
2. Het tentamen van een onderdeel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, mag pas worden 

afgelegd als het desbetreffende practicum met voldoende resultaat is gevolgd. 
 
3. Met betrekking tot de onderdelen in lid 1 geldt het met voldoende resultaat deelnemen 

aan het practicum als het behalen van het desbetreffende tentamen. 
 
Artikel 2.8 Equivalenties  
 
De hieronder genoemde cursussen mogen niet gevolgd worden door studenten die in een 
eerder studiejaar de daarnaast vermelde corresponderende cursus behaald hebben. 
 
code:  titel:       equivalent aan: 
MAB-5 Prestatie, stress en motivatie     MAB-3 
MAB-6 Selectie en ontwikkeling in organisaties   MAV-3 
MAB-7 Power and leadership    MAB-1  
MAB-9 Personeelsontwikkeling    MAB-6 
MAB-10 Personeelsselectie     MAB-6 
MAV-4 Gerichte organisatieverandering    MAB-2 
MCB-1 Psychophysiology and its applications  MHB-1 
MCB-2 Cognitive psychology, theory and appications MAB-4 
MCV-1 Advanced experimental skills   MHV-1 
MCK-6 Memory and learning    MHB-5 
MNK-1 Literatuurpakket Klinische Neuropsychologie MHK-5 
MNK-3 Motoriek: ontwikkeling, stoornissen, diagnostiek en interventie 
         MHK-3A 
MNK-4  Hersenen en bewustzijn: eenheid en verdeeldheid 
         MHK-4 
MNB-2 Cognitieve revalidatie bij neuropsychologische 

functiestoornissen     MHB-2 
MNB-3 Neuropsychology and psychiatric disorders MHB-6 
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MNV-1 Neuropsychologische diagnostiek   MHV-2 
MSB-5 Personal, social and cultural change*   MSB-3 
MSB-6 Advanced topics in intergroup relations*  MSB-4 
MSB-7 Controversies in social psychology*  MSK-1 
MSB-8 Cross-cultural psychology*    MSK-4 
MSB-9 Capita selecta in evolutionary psychology* MSK-5 
MOB-1 Ontwikkelingsmodellen    MKB-4 
MOB-2 Mijlpalen en interacties in de kindertijd  MKB-5 
MOB-3 Ontwikkelingspsychopathologie: 
  een ontwikkelingsperspectief   MKB-6 
MOK-1 Capita selecta ontwikkelingspsychologie  MKK-4 
MOV-1 Diagnostiek en interventies in de ontwikkelings- 
  psychologische praktijk    MKV-2 
MCK-5 Selected topics Brain & Behaviour   MHK-5 
 

Paragraaf 3 Tentaminering en tentamens van de opleiding 

 
Artikel 3.1 Verplichte volgorde 
 
Aan het tentamen van de hierna te noemen onderdelen kan niet eerder worden 
deelgenomen dan nadat aan het tentamen van de daarbij vermelde onderdelen met goed 
gevolg is deelgenomen: 
 

- met betrekking tot het programma Klinische Neuropsychologie een praktijkstage ná 
het behalen van MNV-1; 

- met betrekking tot het programma Klinische Psychologie een praktijkstage ná het 
behalen van MKV-1; 

- met betrekking tot het programma Ontwikkelingspsychologie een praktijkstage ná 
het behalen van MOV-1. 

 

Artikel 3.2 Vorm van de tentamens 

 
De tentamens van de onderdelen, genoemd in artikel 2.1 t/m 2.6, worden schriftelijk afge-
legd, met uitzondering van de volgende tentamens, die op daarbij aangegeven wijze 
worden afgelegd: 
MKK-1    schriftelijk of mondeling. 
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Paragraaf 4 Toelating 
 
Artikel 4.1 Vooropleiding 
 
3. Toelaatbaar tot de opleiding is de student die in het bezit is van een bachelordiploma 

van een Nederlandse of een buitenlandse instelling van hoger of wetenschappelijk 
onderwijs, die aantoont te beschikken over de volgende competenties, op een 
academisch bachelorniveau: 

 
a) kennis van de wetenschappelijke discipline psychologie: zowel van haar 

belangrijkste theoretische subdisciplines als van haar belangrijkste professionele 
toepassingen; 

b) de vaardigheden die nodig zijn voor het wetenschappelijk en ethisch verantwoord 
opzetten en uitvoeren van een psychologisch onderzoek en voor de verslaglegging 
daar over; 

c) kennis van de belangrijkste technieken en methoden van dataverzameling en 
gegevensverwerking, die in de psychologie gebruikelijk zijn; en de vaardigheid om 
deze methoden en technieken toe te passen; 

d) een voldoende ontwikkeld analytisch vermogen en kritische houding, op grond 
waarvan de beoordeling van de reikwijdte en van de geldigheid van informatie op 
een academisch verantwoorde manier kan plaats hebben; 

e) de motivatie om zich de kennis, inzichten en vaardigheden in de psychologie op een 
academisch masterniveau eigen te maken. 

 

Artikel 4.2  Toelatingsonderzoek: tijdstippen 
 

1. Het toelatingsonderzoek vindt tweemaal per jaar plaats met betrekking tot het begin 
van de opleiding in het eerste en het tweede semester. 

 
2. Een verzoek te worden toegelaten tot de opleiding in een bepaald programma wordt 

vóór 1 juni respectievelijk 15 november ingediend bij de toelatingscommissie. 
 

3. In bijzondere gevallen kan de toelatingscommissie een na de in het lid 2 genoemde 
sluitingsdatum ingediend verzoek in behandeling nemen. 

 
4. De toelatingscommissie beslist vóór 1 juli respectievelijk 15 december over het 

verzoek tot toelating. De toelating wordt verleend onder de voorwaarde dat de 
kandidaat uiterlijk op de betreffende begindatum van de opleiding zal voldoen aan 
de in artikel 4.1 bedoelde eisen met betrekking tot kennis en vaardigheden, zoals die 
blijken uit getuigschriften van door hem gevolgde opleidingen. In de schriftelijke 
verklaring over de toelating wordt de student gewezen op de beroepsmogelijkheid 
bij het college van beroep voor de examens. 
 

5. In afwijking van het bovenstaande kan een toelatingsonderzoek met betrekking tot 
at als bedoeld in artikel 4.1 lid 3 van de Algemene Bepalingen plaatsvinden wanneer 
de kandidaat voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 4.6 lid 1 en 2 van de 
Algemene Bepalingen. In dat geval beslist de toelatingscommissie binnen een 
maand na indiening van het toelatingsverzoek. 
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16. Regels en Richtlijnen 
 

Van de examencommissie Psychologie 
voor het studiejaar 2012-2013 

(d.d. 05 juli 2012) 
 
 
 
Artikel 1 - Toepassingsgebied 

Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens aangeboden door de 
masteropleiding 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 05 juli 
2012 

- examencommissie: de examencommissie van Psychologie;  
- examinandus/a: degene die zich onderwerpt aan een tentamen of examen;  
- afsluitend examen: het masterexamen.  
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, onderscheidenlijk de examinator zijn 
vatbaar voor beroep. 

 
Artikel 4 - Besluit tot afleggen mondeling tentamen 

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

 
Artikel 5 - Vaststelling uitslag examen 

1. Indien de examencommissie besluit tot het instellen van een onderzoek als bedoeld 
in artikel 3.11 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 3.13 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 masterthese 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. 
Toelichting: voor de berekening van het gewogen gemiddelde resultaat en de 
bepaling van het judicium conform deze regels 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 welk vakken 
voor het examenprogramma van 60 EC moeten meetellen.  

2. Het predicaat “(Summa) Cum laude” wordt niet aan de uitslag van het examen 
verbonden indien minder dan 50 studiepunten (EC) binnen de opleiding zijn 
behaald. De examencommissie kan op verzoek van de examinandus/a van deze 
regel 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 3.13 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.  

  
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.  
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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. Van zo’n 
tentamen zal geen uitslag worden vastgesteld. 

4. a. De inschrijving vindt plaats door middel van het ProgressWWW systeem 
tenminste drie werkdagen voor het tijdstip 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 begin 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 OER, 
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 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.  

10. 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 dient hiervan binnen een termijn van 10 werkdagen na het 
afsluiten van het laatste examenonderdeel de examencommissie met een specifiek 
formulier op de hoogte te brengen. 
 
Toelichting: ad 9 en 10) de betreffende uitreikdata en termijnen worden 
gepubliceerd op de website 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, wordt geacht niet te hebben plaats gevonden. Van zo’n 
onderdeel zal geen uitslag worden vastgesteld. 

 
Artikel 10 - Vrijstellingsverzoek 

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

 
Artikel 11 – Keuzeonderdelen 

1. Een verzoek om goedkeuring van keuzeonderdelen, die daarvoor in aanmerking 
komen op grond van artikel 2.6 lid 1 van de Opleidings-examenregeling, wordt 
schriftelijk bij de examencommissie ingediend, conform de daarvoor geldende 
specificaties die bij de onderwijsbalie te verkrijgen zijn. 

2. Goedkeuring zoals bedoeld in het vorige lid kan worden verkregen voordat met het 
desbetreffende onderdeel begonnen kan worden.  

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

  
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 examinandi/ae 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. 

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 alle 
schriftelijke tentamens van de opleiding is de duur op twee uur gesteld. 

10. De uitsluiting als bedoeld in lid 2 of lid 3 of lid 7 of lid 8 van dit artikel heeft tot 
gevolg dat geen uitslag wordt vastgesteld van dat tentamen of examen. 
Practica vormen voorwaarden voor, of deel van tentamens, zoals geformuleerd in de 
Opleidings-examenregeling. De volgende ordemaatregelen zijn hierop van 
toepassing: 

11. Er geldt voor practica een opkomstplicht, zoals in de studiegids beschreven. 
12. Een student die niet, of niet op tijd, komt heeft niet voldaan aan de opkomstplicht. 
13. 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. 

14. 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 of andermans 
kennis, inzicht en vaardigheden wordt gevormd op grond waarvan studiepunten 
kunnen worden verworven. 
 
Toelichting: Met name 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 ondermeer in enige vorm communiceren met anderen 
tijdens het tentamen (praten, non-verbale signalering, gebruik van elektronische 
communicatiehulpmiddelen, en dergelijke), spieken of laten spieken, enzovoort, 
waardoor het niet meer mogelijk is te beoordelen of het werk van een student(e) op 
eigen kracht tot stand is gekomen. 
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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 zoals bedoeld in artikel 2.3. lid 2 van de 
examenregeling vindt plaats volgens de in het begeleidingscontract tussen 
examinandus/a en examinator overeengekomen afspraken.  

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

6. De beoordeling wordt uitgedrukt in een geheel getal, dat genomen wordt uit de 
reeks van 1 tot en met 10. Hierbij geldt een 6 of hoger als “voldoende” en een 5 of 
lager als “onvoldoende. 
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. Hierbij geldt evenwel dat de beoordeling van het 
onderdeel “Masterthese” mag worden uitgedrukt met een geheel getal vermeerderd 
of verminderd met een half, mits de beoordeling niet buiten de reeks van 1 tot en 
met 10 valt, en geen 5.5 is. 

7. Bij een masterthese die uit meer dan één onderdeel bestaat dienen beide 
onderdelen afzonderlijk te hebben geresulteerd in een voldoende en geldt voor het 
eindcijfer onveranderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel. 

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 predikaat “cum laude”, zie artikel 6 
van deze Regels en Richtlijnen. 
ad 8) Uiteraard blijven de regels in de Opleidings-examenregeling voor practica , 
die zijn behaald in een voorgaand jaar, 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 tenminste twee deskundigen op het gebied van 
toetsconstructie en -evaluatie. Zij worden benoemd door de examencommissie uit 
de examinatoren van de opleiding. Minstens een lid van de toetscommissie is lid 
van de examencommissie. De beleidsmedewerker onderwijskwaliteit van het 
onderwijsbureau van de opleiding fungeert als ambtelijk secretaris van de 
toetscommissie. 

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

2. De inzage zoals bedoeld in artikel 3.9 van de GMW-examenregeling vindt plaats op 
een door de examinator te bepalen plaats en tijdstip maar in elk geval vóór het 
eventuele hertentamen. 

3. Indien door of vanwege de examencommissie een collectieve inzage wordt 
georganiseerd, kan de geëxamineerde een verzoek als bedoeld in artikel 3.9 lid 1 van 
de GMW-examenregeling pas indienen wanneer hij/zij bij de collectieve inzage 
aanwezig is geweest en zijn/haar verzoek motiveert, of indien hij/zij door 
aantoonbare overmacht verhinderd is geweest bij de collectieve inzage aanwezig te 
zijn.  

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

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

  
Artikel 20 - Maatstaven 

De examinatoren nemen bij hun beslissingen de volgende maatstaven als 
richtsnoer: 

1. behoud van kwaliteits- en selectie-eisen van elk tentamen; 
2. doelmatigheidseisen, onder meer gericht op: 

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

b. het tijdig staken van de studie door studenten, 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 studenten, die door omstandigheden buiten hun schuld, 
studievertraging hebben 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 van Psychologie op 05 juli 2012.  
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17. Informatie over het Studentenstatuut 
 
Het Studentenstatuut 
Het Studentenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van zowel studenten als de 
universiteit. Het is gebaseerd op landelijke wet- en regelgeving (vooral de Wet op Hoger 
onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, de WHW) en aangevuld met regelingen die 
specifiek van de RUG afkomstig zijn. Deze laatste regelingen zijn opgenomen in de bijlagen 
bij het instellingsdeel van het Studentenstatuut.  
 
Het Studentenstatuut bestaat uit twee delen. In het instellingsspecifiekdeel worden de 
algemene rechten en plichten genoemd voor de gehele universitaire organisatie, zoals 
inschrijving en rechtsbescherming. Het instellingsdeel is te vinden op de website van de RUG 
(www.rug.nl/studenten/ > rechtspositie > studentenstatuut). 
In het instellingsdeel van het Studentenstatuut worden de artikelen van wetten en regelingen 
niet letterlijk geciteerd, maar zo leesbaar mogelijk weergegeven. Bij de verschillende 
onderwerpen zijn links opgenomen naar de betreffende artikelen van de wet of regeling. 
 
Het opleidingsspecifiekdeel beschrijft de rechten en plichten die specifiek gelden voor 
een opleiding, zoals examens en studiepunten. Deze verschillen per opleiding en faculteit. Je 
kunt het opleidingsdeel raadplegen bij de facultaire onderwijs- en examenadministratie en in 
de facultaire studiegidsen. 
 
Geldigheid 
Het Studentenstatuut geldt voor het studiejaar 2012-2013. Het instellingsdeel van het 
Studentenstatuut wordt jaarlijks, met instemming van de Universiteitsraad, door het College 
van Bestuur vastgesteld. Als het Statuut in strijd of tegenspraak is met wettelijke regels, dan 
gaan de wettelijke regels voor. 
 
Bekendmaking 
Alle studenten ontvangen aan het begin van het studiejaar een mail van het College van 
Bestuur met de vermelding waar zij het Studentenstatuut op de website van de RUG kunnen 
vinden en waar zij binnen de universiteit het statuut kunnen inzien. 
 
Het belang van het Studentenstatuut 
Alle studenten worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het Studentenstatuut. 
Als je je niet houdt aan de plichten die uit het statuut voortvloeien, heeft dat mogelijk 
consequenties voor je rechten, bijvoorbeeld op financiële ondersteuning uit het 
Afstudeerfonds. 
Een wet of regeling heeft per definitie een algemeen karakter. Dat geldt ook voor het 
Studentenstatuut. Dit betekent dat het effect in een concrete situatie en in een individueel 
geval niet altijd eenduidig en voorspelbaar is. Ten slotte is ‘recht’ nooit statisch, maar 
voortdurend in ontwikkeling. Studenten die dit studiejaar begonnen zijn, krijgen te maken 
met andere regelingen dan ouderejaars. Zorg er dus altijd voor dat je je goed laat informeren 
door jouw faculteit en/of het Studenten Service Centrum (SSC) en lees het Studentenstatuut 
goed door. 
 
Onderwerpen in het Studentenstatuut  
Het centrale deel van het Studentenstatuut bevat nadere informatie over de rechten en 
plichten van de student met betrekking tot de volgende onderwerpen: 
- toegang en toelating tot universitaire opleidingen, 

- inschrijving en beëindiging inschrijving, betaling collegegeld, 

http://www.rug.nl/studenten/
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- het onderwijs, inclusief het bindend studieadvies, 

- de tentamens en examens, 
- financiële ondersteuning in geval van overmacht of bijzondere omstandigheden, 

- medezeggenschap, 
- gedragsregels, 

- rechtsbescherming, klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures. 
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18. Adressen Centrale instanties Rijksuniversiteit 
Groningen 
 
ALGEMENE ADRESSEN 
 
College van Bestuur (CvB) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5285 
 
Universiteitsraad (U-raad) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8535 
E: uraad@rug.nl 
I: www.rug.nl/uraad 
 
Algemeen Bestuurlijke en Juridische Zaken (ABJZ)   
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5440 
E: abjz@rug.nl 
I: www.rug.nl/bureau/expertisecentra/abjz 
 
Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT) 
B: Zernikeborg, Nettelbosje 1  
P: Postbus 11044, 9700 CA Groningen 
T: (050) 363 9200 
E: secretariaat-cit@rug.nl 
I: www.rug.nl/cit 
Helpdesk CIT: 
T: (050) 363 3232 
E: servicedesk-centraal@rug.nl 
 
Arbo- en Milieudienst (AMD) 
B+P: Visserstraat 47-49, 9712 CT Groningen 
T: (050) 363 5551 
E: amd@rug.nl 
I: www.rug.nl/amd 
 
Bureau Vertrouwenspersoon 
Marijke Dam, Vertrouwenspersoon 
B+P: Visserstraat 47-49, 9712 CT Groningen 
T: (050) 363 5435 
E: j.m.dam@rug.nl 
I: www.rug.nl/vertrouwenspersoon 
 
Klachtencommissie (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en 
Discriminatie 
P: Antwoordnummer 172, 9700 AB Groningen 
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Centrale Studentenbalie 
B: Broerstraat 5  
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8004 
E: csb@rug.nl 
I: www.rug.nl/hoezithet, www.rug.nl/insandouts  
 
International Service Desk (ISD) 
B: Broerstraat 5 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8181 
E: isd@rug.nl 
I: www.rug.nl/isd 
 
Studentendecanen, onderdeel van het Studenten Service Centrum 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8004 
E: csb@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
Studentenpsychologen, onderdeel van het Studenten Service Centrum 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 8004 
E: studentenpsychologen@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
Studie Ondersteuning (SO), onderdeel van het Studenten Service Centrum 
B: Uurwerkersgang 10 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5548 
E: y.m.robert@rug.nl 
I: www.rug.nl/ssc 
 
Talent and Career Center (T&CC) 
B: Munnekeholm 2, 9711 JA Groningen 
P: Postbus 7117, 9701 JC Groningen 
T: (050) 311 1589 
E: info@talentcareercenter.nl 
I: www.talentcareercenter.nl 
 
College van Beroep voor de Examens (CBE) 
P: postbus 72, 9700 AB Groningen 
T: (050) 363 5439 
 
Universitaire Fondsen Commissie (UFC) 
P: Postbus 72, 9700 AB Groningen 
E: ufc@rug.nl 

mailto:ufc@rug.nl
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19. 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 je op tijd aanwezig bent bij colleges en alle andere onderwijsactiviteiten. 
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 jou moeten 
wachten tijdens groepsbijeenkomsten. 

3. Ongestoord studeren 

Verstoor colleges en practica niet door te telefoneren of met elkaar te praten. Zet je 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 je 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 

Je 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. Je 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 je zoekt niet in de studiegids te vinden is, of op Nestor. 
Bedenk ook waar of aan wie je de vraag het best kan stellen: op het Nestorforum, aan de 
docent, de onderwijsbalie, of de portiers bijvoorbeeld. Stel je 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 je daar je 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. 

Deze omgangsregels zijn een bewerking v an de 'Gouden Regels' v an de oplei ding Sociologie. 
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Bijlage: lijst met wijzigingen na augustus/september 2012 
 
30 augustus 2012 
Pag. 16: 6.2.2 Het programma Klinische Neuropsychologie: alinea aan het eind toegevoegd 
Pag. 24: MAB-10 personeelsselectie: ‘blok 1b’ vervangen door ‘blok 1a’ 
Pag. 43: PSMCB-2 - Engelse tekst bij Doel en Inhoud toegevoegd 
Pag. 45: PSMCV-3 - Engelse tekst bij Doel en Inhoud toegevoegd. Voertaal: 'Nederlands' 
verwijderd. 
Pag. 53: PSMNK-3 - Bij Semester toegevoegd: '(m.u.v. blok 1a)'.  
Pag. 55: PSMNV-1 - Handboek neuropsychologische assessment is vervangen door 
'Handboek neuropsychologische diagnostiek ISBN 9789026517976'.  
 
19 september 2012 
Hoofdstuk 16 – Regels en Richtlijnen vervangen vanwege wijziging richtlijnen practica.  
 
22 februari 2013 
Pag. 54: PSMNV-1 - Coördinator dr. J.H.C. Heutink gewijzigd in dr. R.H. Geuze.  
 


