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huishoudelijke mededelingen 

 
- voorlichting duurt tot 11.00 uur 

 
- vragen: 11.15 – 12.00 uur (centrale hal) 

 
- zaal verlaten aan achterkant 

 
- 14.00: centrale hal 

 



programma 

- premaster: voor wie? (realistisch !) 
 

- geschiedenis / cijfers 
 

- inhoud: vakken en varianten 
 

- Roy over zijn (pre)masterervaringen 
 

- aanmelding en toelating: procedure 
 



 



korte geschiedenis 

- wel of niet premaster?  
 

- landelijke eisen voor MSc in Psychology 
 

- andere universiteiten / postmaster (GZ) 
 

- pilot: 2009  
 

- toelatingscriteria; voortschrijdend inzicht 
 
 
 



   aantallen premaster (geen Numerus Fixus)  

 

2009 ……. 2017 2018 

aangemeld 85 174 152 

begonnen 50 108 103 



‘juiste’ vooropleidingen 



inhoud premaster 
 
 - methoden en technieken / statistiek 
 
 - psychometrie en psychodiagnostiek 
 
 - theoretische vakken (inhoud/vaardigheid) 
 
 - specialisatievak (inhoud) 
  
 - bachelorproject 



Variant A (HBO) 



Variant B (WO) 



premaster 

- ---> rooster 
 

NB. soms werkgroepen van  
17-19 uur of 19-21 uur. 

 
 

Is het leuk? Het is zwaar ! 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



Mijn premaster ervaring 

 
 
 
 

 
 

Roy Scholte 
 
 
 



Studieverloop 

 Commerciële Economie 
 

 Propedeuse Psychologie 
 

 Premaster Psychologie 
 

 



Mijn premaster 

• Blok 1 (sept-okt) 

• Specialisatie + Statistiek 
 

• Blok 2 (nov-jan) 

• Diagnostiek + Consciousness + Statistiek 
 

• Blok 3 (febr-mrt) 

• Bachelor Project + Statistiek x 2 
 

• Blok 4 (apr-jun) 

• Bachelor Project + Statistiek 
 
 
 

 



Ervaring 

• Verschil werkdruk 
 

• Gelijke mindset 
 

• Saamhorigheid 
 
 
 

 



SUCCES 



aanmelding en toelating 
 

Studielink: vóór 1 april (advies: vóór 25 maart) 
 
 

 in Studielink: 1e jaars? Nee! 
 
 
 

 



Leids aanmeldportaal 
 

mail: inlog-gegevens voor aanmeldportaal  
 

    Universiteit Leiden (uSis) 
 

 in uSis: overstapper; herinschrijver of premaster?   
 

       premaster én masterspecialisatie 
 

 in portaal documenten uploaden 
  
       (diploma’s, cijferlijsten,  diplomasupplementen)  

 
 



masterspecialisaties 

  

 

 
applied cognitive psychology 
child and adolescent psychology 
clinical psychology 
clinical neuropsychology  
economic and consumer psychology 
health psychology 
methodology and statistics 
occupational health psychology 
school psychology  
social and organisational psychology 
 



 Research Master (2 years) 

  

 

 
- aparte aanmelding 
- selectie 



aanvullende eis  
(geen wiskunde/Engels op havo-niveau) 

 
- wiskunde 
  
    cursus: januari – april: 8/4 (T) en 29/4 (H)            
 zelfstudie (tot 22/3):   8/4 (T) en 29/4 (H) 
    
 contact: rooij@fsw.leidenuniv.nl 
 
-  Engels: IELTS / TOEFL 

 
  
  



toets academische competenties 
 
  voorwaarde = toets halen  
     (vrijstelling: wo-bachelor of propedeuse psychologie) 

psychologie) 
      
    vrijdag 24 mei 2019, 13.00-15.00 uur (USC) 
            woordenboek is toegestaan 
 
 
  geen cursus; geen herkansing 



Gray, P. & Bjorklund, 
D.F. (2018), 
Psychology (8th ed.). 
New York: Worth 
Publishers. ISBN-10: 
1-319-15051-9. ISBN-
13: 978-1-319-
15051-8. 



 
Toelatingscommissie 

  
  afwijzing, of 
 
  programma van 60 EC*  
 
 
 A: (HBO) veel methodologie + bachelorproject 
 
 B: (WO) veel psychologie + bachelorproject 
  
 C: psychologie en methodologie (30 EC) 
 
   
 
 * EC = european credit (28 uur studie) 
  



 studielink  
 
    uSis    AO 
 
HBO       WO 
- (wiskunde) 
- (Engels) 
- Toets AC 

 
 
 
Toelatingscommissie 
  



contact 
 
 Admissions Office > via mail 
 
 premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
 
 
 
 
 augustus: opleiding psychologie stuurt mail 

       met informatie en rooster 
 



programma voltooien 
 
   
- in één jaar! 

 
- geen bachelordiploma  

 
- wel toelating tot master 
    (formeel: verzoek tot toelating) 
  



collegegeld  (per studiejaar) 

- voor bachelor- en masteropleiding: € 2083 
 

- voor premasterprogramma: € 2083 
  
- tweede bacheloropleiding: € 9.500 
 
- tweede masteropleiding: € 15.800 

 
 
 

 propedeuse ná HBO/WO: € 9500 (alternatief: OU). 



vragen? 
premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
 
rooij@fsw.leidenuniv.nl 
otmail.nl 

11.15 - 12.15 uur in de centrale hal 
 
 
 

premasterpsychologie@fsw.leidenuniv.nl 
rooij@fsw.leidenuniv.nl 
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