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Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 

Onderwerpen 
 
 

• vooruitkijken: 2e jaar, 3e jaar 
 

• masterspecialisaties en ingangseisen 
 

• keuzeruimte  
 

• inschrijven voor vakken 
 

• BSA / het Studieplan 
 

• studietips 
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Voorlichtingsschema 
 
 

 
 

 
• 2e en 3e jaar: algemeen (14 mei 2018) 

 
• studeren in het buitenland (12 oktober 2018) 

 
• 2e en 3e jaar: puntjes op de i (november 2018) 

 
• het bachelorproject (april 2019) 

 
• masterdagen (2 november 2018 en 15 maart 2019) 

 
• Labyrint: Psychologist and Future Perspective congres     

25 mei. 
 

• post-master opleidingen (GZ-psycholoog)  
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Post-propedeuse  (120 ec) 

 
 

 
 

 
 
verplicht   60 ec 2e jaar: 45 (9 x 5 ec) 
    3e jaar: 15 (bachelorproject) 
   
 
‘te kiezen’ 60 ec 30 binnen psychologie  
    30 binnen psychologie of 
         buiten psychologie  
 
     combinaties mogelijk:  
     bv. 45/15; 40/20; 50/10 
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Bachelor 

Jaar I     30 ec           30 ec 
 
 
 

Jaar II         30 ec 

15 ec  keuze 

                          15 ec   (bachelor project) Jaar  III       30 ec keuze 
 
 15 ec  keuze 

                           15 ec  
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verplichte vakken 
 
 

 
 

 
          semester 1                                semester 2 
  blok 1                    blok 2                   blok 3             blok 4 
         
- developmental        - groepsdynamica         - ibv*            - mvda* 
  psychopathology                                                               (ibv)    
- stress, gezondheid  - consciousness  ......  ……. 
  en ziekte 
- psychometrie          - psychodiagnostiek ……..  ……. 
   
   POCP*               POCP              POCP          POCP 
 
 
 
 *POCP = Perspectief op carrièreplanning (planning nnb) 
   IBV = Interpersoonlijke beroepsvaardigheden 

   MVDA = Multivariate data-analyse   
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POCP 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 
   

 
 
 

 
 
 

   
 
 
   

plus studieplanning 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 

  Specialisatieruimte (30 ec)             Keuzeruimte  (30 ec) 

Jaar II en jaar III    
30 ec binnen psychologie  

Jaar II en jaar III    
30 ec binnen of buiten psychologie  

Verplicht: drie specialisatiecursussen  
 - 10 ec, 400 niveau 
 -  Engels  
 -  ingangseis voor de    
    masterspecialisatie 
 

 
 psychologievakken 
 vakken van andere Leidse opleiding 
 minor  
 vakken van een andere universiteit 
 vakken aan een universiteit in het 
     buitenland     

 
 minimaal  5 ec op 300 niveau 

 
 Vrijstelling !? 
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Masterspecialisaties (1 year) 
start:  september  en  februari  

 

- applied cognitive Psychology  
- child and adolescent Psychology  
- clinical neuro psychology  
- clinical psychology      
- economic and consumer psychology 
- health and medical psychology 
- methodology and statistics in psychology 
- occupational health psychology 
- social and organisational psychology 
- school psychology 

 
- Research master (2 years) 

 
- Interdisciplinary master: Statistical Science for the Life 

and Behavioural Sciences (2 years) 
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masterspecialisatie    vereiste  
specialisatiecursus  

Applied cognitive psychology  Applied cognitive psychology* 

Child and adolescent psychology  Clinical child and adolescent  
psychology 

Clinical neuropsychology  Clinical neuropsychology 

      Clinical psychology  Clinical psychology 

Economic and consumer 
psychology 

Economic and consumer  
psychology 

      Health and medical psychology Health and medical psychology* 

      Social and organisational                                 
      psychology 

Social psychology in  
organisations* 

School psychology School psychology  
Research master (CN-track) Cognitive neuroscience 

 
      Methodology and Statistics in   
      psychology                                                                                                         

   bachelor 

      Occupational Health Psychology * ACP, HMP or SPO 
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Specialisatiecursussen  
(ingangseis: propedeuse) 

 
 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Applied  cognitive psychology x    x   
Cognitive neuroscience   x   x  
Health and medical psychology   x  x 
Clinical neuropsychology x   x 
Clinical psychology x    x   
Clinical child and adolescent 
psychology 

x   x   

School psychology   x    x 
Economic and consumer psychology x    x 
Social psychology in organizations    x x 
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Keuzevakken 

 
 

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 

Attention     x   
Artificial Intelligence and Neurocognition   x     

Emotion and Cognition       x   

Cross-cultural Psychology of Health and Illness       x 

Sexology     x   

Biological Approaches to Clinical and Health 
Psychology 

    x   

Psychological and Neurobiological Consequences  
of Child Abuse 

  x     

Psychotherapy: Theory, Research & Practice       x 
Causal Inference in Field Experiments     x   

Good Research Practices   x     

The Adolescent Brain       x 

Culture and Diversity at Work     x   

Psychology of  Advertising       x 
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Keuzevakken buiten Psychologie  
 
vraag vooraf toestemming via uSis (overlap!)  
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• bestuurskunde 
• forensische psychiatrie 
• pedagogiek 
• talen 
• kunsten (geestweswetenschappen) 
• filosofie 
• criminologie 
• ................. 

 
 NB: van de 30 ec minimaal 5 ec op 300 niveau 

 

Keuzevakken buiten psychologie 
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virtual exchange 
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 vast pakket aan vakken rond een thema: 30 ec.              
(per opleiding of interdisciplinair) 
 

  bijvoorbeeld: 
     - multiculturele samenleving 

 - bedrijfswetenschappen 
 - kindermishandeling 
   - journalistiek en nieuwe media 
 - brain and cognition 
   ........................... 
 

 inschrijving: 1 mei – 31 juli 
 (doorgeven aan OSC). 

 
 
 

minor 



Universiteit Leiden. Bij ons leer je de wereld kennen. 

  
    - Psychologie: Honours Programme 
          2e jaar: Honours Lectures 
          3e jaar: Honours Research Bachelorproject 
 
 - Facultair Honours Programme 
 - Individueel programma 
 - Dubbele bachelor + 
 
 
 zie: http://education.leiden.edu/honourscollege  

 
 

Honours College 
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- waarheen? 
- wanneer? (in 3e jaar) 
- welke vakken ga je in buitenland doen? 
 
 

BEGIN IN TWEEDE JAAR MET ORIËNTEREN !!  
(voorlichting op 12 oktober: Study Abroad) 

 
 
buiten  Europa: vóór  1 december 2018 (voor 2019-2020) 
binnen Europa: vóór 15 februari 2019   (voor 2019-2020) 
 
 
 
buitenland coördinator:  Florine Weekenstroo 
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Tip: onderwijs en examenregeling 

 Alles nalezen over ingangseisen / 
 tentamens / inzage / cum laude / 
 geldigheid van tentamenresultaten 
  
 
   zie: OER 
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Tip: check regelmatig in uSis 

 resultaten ≠ vereisten 
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Tip: inschrijven ! 

- Vergeet je niet in te schrijven bij 
   Studielink als tweedejaars student 
 
- Betaal collegegeld op tijd! 

 
- Als je bovenstaande niet doet loop je  
   kans om van de universiteit verwijderd  
   te worden. 
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Inschrijven 1e semester vakken 

-  ma 9 juli (10.00 uur) t/m vr 24 augustus (24.00 uur) 
  
- via uSis: lees de inschrijfinformatie (mail) 

 
-   voor colleges en werkgroepen van 
  - tweedejaarsvakken  
  - in te halen propedeusevakken 
  - propedeusevakken voor 2e jaars deeltijd 

 
- inschrijven voor keuzevakken elders/minoren:  
   via de betreffende opleiding/site  
 
- inschrijven voor 2e semester: in januari 2019   
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Enrolment information Psychology Bachelor, semester 2 2015-2016/Inschrijfinformatie Psychologie bachelor, 2e 
semester 2015-2016 

Important notices: 
1. You are allowed to enrol for max 40 ec courses per semester. If you surpass this amount, your enrolment will be 
annulled for all courses. 
2. If you enrol for IPV/IBV in block 4, please enroll for MVDA workgroups on Wednesday. 
3. Prerequisites need to be passed and registered in uSis prior to enrolment. 
  NL, IBP NL, IBP For NL For IBP 
  Course Name/Naam van de cursus Studiegidsnr, Catalog Nr Studieactiviteit/Class Number Class Number 
Mandatory
/         

Verplicht 
Interp. Professional Skills, Interp. 
Beroepsvaardigheden 6462PS008H en W Blok 3: 15688, blok 4: 15697 Block 3: 15715 

      Parttime/deeltijd blok 3: 15696 Block 4: 15717 

  
 Multivariate Data-Analysis, Multivariate Data-
Analyse, lect. 6462PS009H 6644 1361 

  
 Multivariate Data-Analysis, Multivariate Data-
Analyse, workgroups 6462PS009W 

3915-3918, 3921-3926, 3929- 
3938, 3941, 3942 

3919, 392020,3927, 3928, 
3939, 3940 

   Persp. On Career Planning, POCP, lectures 6462PS001H staat in weekrooster uSis see your week schedule uSis 

   Persp. On Career Planning, POCP, work groups 6462PS001W staat in weekrooster uSis see your week schedule uSis 
          
Spec. 
Courses Applied Cognitive Psychology, lectures 6463PS001H 1363 1363 
  Applied Cognitive Psychology, work groups 6463PS001W 4509 4509 
  Clinical Neuropsychology, lectures 6463PS004H 1395   

  Clinical Neuropsychology, work groups 6463PS004W 
3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 

3675 3674, 3676 
  Clinical Psychology, lectures 6463PS005H 1396   
  Clinical Psychology, work groups 6463PS005W 7020,7021, 6843, 6844 7017, 7019 
  Clinical Child & Adolescent Psychology, lectures 6463PS006H 1367 1367 

  
Clinical Child & Adolescent Psychology, work 
groups 6463PS006W 7024, 7025, 15790 15791 

  Economic & Consumer Psychology, lectures 6463PS008H 6654 6654 

  Economic & Consumer Psychology, work groups 6463PS008W 
3821 , 3823, 3825, 3828, 3829, 

3830 3822, 3827 
  Cognitive  Neuroscience, lectures 6463PS002H 1364 1364 
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Bindend Studie Advies 

- aan einde van eerste studiejaar:  
 

 45 ec, waarvan minstens één M&T-vak (IMT,TS,ECO). 
 
 

- Persoonlijke omstandigheden (PO)? 
 

 - ziekte 
 - handicap 
 - zwangerschap 
 - bijzondere familieomstandigheden 
 - bepaalde bestuurswerkzaamheden 

 
 
 

 PO  studieadviseur 
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BSA: is de student geschikt? 

 
Examencommissie brengt BSA uit: 
 
    
- positief advies  

 
- negatief advies met afwijzing 

 
- negatief advies zonder afwijzing, o.g.v. PO 

 
- negatief advies zonder afwijzing: hardheidsclausule 

 
-   negatief advies uitgesteld, o.g.v. PO. 
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Studieplan 
 - onderdeel van Leids Studie Systeem (net als bsa) 
 
   
 - doel: bevorderen studiesucces door goede planning 
 
    
 - voor alle (aankomende) tweedejaars voltijd studenten 
 
  
 - studieplan per semester: augustus en januari 
 
             
 - feedback door studieadviseurs 
     
 
 - leidraad bij mentorgesprekken in POCP 
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praktische uitwerking Studieplan 

 studieplan = verzameling van vakken waarvoor je je   
     inschrijft 

 
 check + feedback door studieadviseur (45-55 ec + PO) 
  
  
 twijfel? overleg met je studieadviseur: 
 
         Jan van Rooij   (A – O) 
 
         Jacintha Soeharsono (P – Z ) 
 
 
 2e jaar: studieplan bespreken in mentorgesprekken POCP 
 
 
 3e jaar: studieplan ter afronding bachelor 
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studieplan  1e semester 
 
 

 
 

 
             blok 1     blok 2 
   
-  Developmental psychopathology  - Groepsdynamica 
         
-  Stress, gezondheid en ziekte  - Consciousness 

 
-  Psychometrie            - Psychodiagnostiek 
   
-   POCP                         -  POCP 
 
 
- Inleiding methoden en technieken -  PKG 

 
- Geschiedenis    -  Toetsende statistiek 

 
- Inleiding in de psychologie 
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studiesucces ? 
 

‘niets is zo praktisch als een goede planning’ 
 

SUCCES ! 
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