
Postmasteropleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog 

Studenten die na hun masteropleiding de postmasteropleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog willen 
volgen, dienen aan de eisen in de tabel te voldoen.  
N.B. In de kolom met criteria zie je aan welke vooropleidingseisen je moet voldoen, en voor hoeveel 
studiepunten. De twee andere kolommen geven aan met welke vakken in de Leidse 
Psychologieopleiding je aan de criteria kunt voldoen. Dat kan dus met bachelorvakken, mastervakken of 
een combinatie van beide zijn. De tabel laat zien dat er vele manieren zijn om aan een criterium te 
voldoen. Het is dus zeker niet nodig om per criterium alle in het schema opgesomde vakken te volgen. 
Je kunt dus ook eigenlijk niet zeggen dat een bepaald vak ‘verplicht’ is, met uitzondering van de thesis 
en de stage. Het gaat steeds om een combinatie van vakken, waarmee aan het criterium voldaan wordt. 

Opleidingseisen Postmaster Gezondheidszorgpsycholoog 

Criterium Bachelorvak Mastervak 
Klinische Psychologie 
(6EC) en 
Persoonlijkheidsleer (6EC) 

• Inleiding in de Psychologie. 
(5EC) 

• Pers. Klinische en 
Gezondheidspsychologie (5EC) 

• Stress, Gezondheid en Ziekte 
(5EC) 

 
• Experimental Clinical Psychology (5EC) 

 

Ontwikkelingspsychologie 
(6EC) 

• Ontwikkelings-. en 
Onderwijspsychologie (5EC) 

• Developmental 
Psychopathology (5EC) 

  

Psychopathologie (9EC) • Developmental 
Psychopathology (5EC) 

• Clinical Child and Adolescent 
Psychology (5EC) 

• Clinical Psychology (10EC) 
• Psychotherapy, Theory, 

Research & Practice (5EC) 

• Experimental Clinical Psychology (5EC) 

Neuropsychologie (6EC) • Bio- en Neuropsychologie(5EC) 
• Cognitieve Psychologie (5EC)  
• Clinical Neuropsychology (5EC) 

• Adult and Old-Age CNP: Theory (5EC) 
• Child Neuropsychology: Theory (5EC) 

Diagnostische strategieën 
(11EC) 

• Psychometrie (5EC) 
• Psychodiagnostiek (5EC) 

• Clinical Interviewing and Assessment (5EC) 
• Psychological Assess. and Interventions In 

Chronic Dis. (5EC) 
• Advanced Psychodiagnostics In Children and 

Adolescents. (1EC) 
• Adult and Old Age CNP: Theory (5EC) 
• Child Neuropsychology: Theory (5EC) 

Behandelingsstrategieën 
(11EC) 

• Psychotherapy, Theory, 
Research & Practice (5EC) 

• Clinical Psychology.( 5EC) 
• Clinical Neuropsychology (5EC) 
• Clinical Child and Adolescent 

Psychology (5EC) 
(maximaal 5 van 11 EC hieruit) 

• Basic Therapeutic Skills (5EC) 
• Cogn. Behavioural Interventions (5EC) 
• Behaviour Training with Children (5EC) 
• Cognitive-Behaviour Therapy with Young 

Children (5EC) 
• Intervention Strategies in CNP (5EC) 
• Intervention Strategies in CNP:Practice (5EC) 

Organisatie van de 
gezondheidszorg (1EC) en 
Juridische aspecten van de 
hulpverlening (1EC) 

  • Clinical Internship  incl Organisational, 
Juridical and Ethical Aspects of Health Care 
(20EC) 

Gespreksvoering, 
observatie en rapportage 
(11EC) 

• Perspectief op Carrièreplanning 
(5EC) 

• Interpersoonlijke 
Beroepsvaardigheden (5EC) 

• Clinical Interviewing and Assessment (5EC) 
• Psychological Assess. and Interventions in 

Chronic Disease (5EC) 
• Advanced Psychodiagnostics in Children and 

Adolescents (5EC) 
• Adult and Old-age CNP: Practice(5EC) 
• Child Neuropsychology: Practice (5EC) 

Wetenschappelijk 
onderzoek (23EC) 

• Bachelorproject (20EC) • Thesis (20EC) 

Stage van 520 uur (19EC)   • Clinical Internship  incl Organisational, 
Juridical and Ethical Aspects of Health Care 
(20EC) 

 


