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Psychologie 04-05 

Psychologie 2004-2005 

Welkom op de studiegidssite van de opleiding Psychologie! 
Een beschrijving van het bachelorprogramma's (de monodisciplinaire opleiding en major
minorcombinaties) vind je hier: 

( Bachelorprogramma's ':1 

Studenten die nog het programma oude stijl volgen, vinden hierover informatie onder : 

I Oude stijl (doctoraalopleiding) I 
, " 

Volg je de deeltijdopleiding, klik dan hier: 

I Deeltijdopleiding 1 
" " 

Overige informatie: 

r Onderwijs- en EHamenregeling ) 
r Keuzevakken ) 
r Courses in English ) 
r Masterprogramma's J 
r Roosters J 

Hieronder staan links die handig kunnen zijn :  

• t:lgl}l�P.êg�_E'sys:_h_QIQgie 
• SJl,lQJ.eê.çtyiseW§; 
• MSl_d_eWerlseL'LençlgC,eOtSlJ} 
• §llic!iêP_e9.eleiçliU9."ljjçl,eo sJ�rgpecle!!Se,el] ... S .. :;l.A 

Page l of 1 
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Bachelors 04-05 Page I of 1 

Bachelorprogramma's 04-05 

De opleiding Psychologie biedt de onderstaande bachelorprogramma's aan. Door op een link te klikken kun je 
verder naar het betreffende jaar en met vakomschrijvingen, onderwijs- en tentamenroosters en nog meer 
informatie. 

Monodisciplinaire opleiding: 
In de monodisciplinaire variant volg je in ieder geval 171 ECTS bij Psychologie. Er is ruimte voor 
keuzevakken, 9 ECTS, punten die opgevuld kunnen worden met vakken van een andere opleiding. 

I� Psychologie 

Major-minor combinaties: 
Bij een major-minor variant volg je ieder jaar ongeveer twee derde van je vakken bij Psychologie en één 
derde bij de minoropleiding (de verdeling per studiejaar kan per combinatie iets verschillen, maar je volgt in 
totaal 180 ECTS, net als bij de monodisciplinaire variant). Er is daardoor minder vrije keuzeruimte dan bij de 
monodisciplinaire variant. 

I. Psychologie met minor Bestuurskunde 

( Psychologie met minor Culturele Antropologie -1 
r Psychologie met minor Informatica "] 
r Psychologie met minor Pedagogische Wetenschappen �I 
( Psychologie met minor Politicologie �I 
r Psychologie met minor Taalwetenschappen �I 

Psychologie met minor Wijsbegeerte J 

http://www.studiegids.leidenuniv.nllindex.php3 ?printpage=true&m=56&c=2400&t=&.. . 1 6-7 -2004 
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Deeltijd 04-05 Page 1 of 1 

Deeltijdstudenten 

Deelstijdstudenten volgen een aangepast programma. Klik op één van de onderstaande studiejaren (het jaar 
dat je aan de opleiding begon) om te zien welk programma er voor jou geldt. In principe is het zo, met 
uitzondering van de propedeuse, dat niet ieder vak ieder jaar in deeltijd gegeven wordt. Wil je van het 
programma afwijken neem dan contact op met de deeltijdcoordinator Jan van Rooij of een van de andere 
studieadviseurs. 

Voor deeltijdstudenten die nog het oude stijl programma volgen is het volgende van belang: 

Resultaten van tentamens blijven 10 jaar geldig (dit geldt niet voor het propedeuse-diploma, dat blijft altijd 
geldig). Wil men een tentamenresultaat dat meer dan 10 jaar geleden is afgelegd toch mee laten tellen voor 
het doctoraalexamen, dan moet men hiervoor toestemming vragen aan de examencommissie. Het 
doctoraalexamen oude stijl kan nog worden afgelegd tot 1 september 201 O. 

Roosters: check in augustus de eventuele roosterwijzigingen 

(' 1999-2000 '1 
( 2000-2001 ) 
(' 2001-2002 ) 
( 2002-2003) 
( 2003-2004 :1 
(,2004-2005 

tentamen rooster bachelor 2 

trimesterschema deeltijd 

http://www.studiegids.1eidenuniv.nl/index. php 3 ?printpage=true&m=5 6&c=248 7 &t=&... 16-7 -2004 



SAP CIE 2004-2005 Psychology 

Study Abroad 
Courses in English 2004-2005 

Faculty af Sacial and Behavioural Sciences, 
Department af Psychalagy 

Course descriplions will be added in Ihe near fulure. 

1st Trimester, September - December 

Tille 

Developmental Psychopathology 

2nd and 3rd Trimesters (Early January - June) 

Tille 

Health Promotion (2nd T.) 
Psychosocial Aspects of Chronic Diseases (2nd T.) 
min. number of parlicipants: 6 
Human Error (2nd T.) 
min. number of parlicipants: 6 
Artificial lntelligence (2nd T.) 
min. number of parlicipants: 6 
Psychology in the Court Room (2nd T.) 
min. number of parlicipants: 6 
Perception and Aclion (3rd T.) 
Quasi-experimenlal Design (3rd T.) 

ECTS 

6.0 

ECTS 

4.3 

4.3 

4.3 

5.7 

3 

2.9 
5.7 

Page 1 of 1 

2004-2005 Course List 
Level and Course load 
Admission and Ap.Rlication 
St� Abroad home 

YEAR* 

2 

(* of the 3-year BA) 

YEAR* 

3 

3 

3 

3 

2 

3 
3 

(* of Ihe 3-year BA) 

http://www.leiden.edulindex.php3?m=35&c=686&printpage=true 16-7-2004 
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Masterprogramma's 04-05 

Masterprogramma informatie 05-06* 

'De masteropleidingen starten voor het eerst in september 2005 

Informatie over de masterprogramma's 

• Arbeid en Gezondheid I Work and Health 
• Cognitieve Psychologie I Cognitive Psychology 
• Gezondheidspsychologie I Health Psychology 
• Kinder en Jeugdspsycho logiel Child and Adolescent Psychology 
• Klinische Psychologie I Clinical Psychology 
• Methoden en Technieken I Methods and Statistics 
• Neuropsychologie I Neuropsychology 
. Qrml!isa�!W§y_choIQole-LQrganisational PsycholQ9Y 
• SggêL�_p_sYJ;h9JQgL�L�QgqlEsychQlQgy 

Informatie over mastercursussen 

Master courses ) 

Informatie over schakelprogramma 

Volgt binnenko rt 

Onderwijs- en EKamenregeling ) 

Informatie over toelatingsprocedure 

Page 1 of 1 
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Monodisciplinair 04-05 

• Home 

• Archeologie 

• Geneeskunde 

• Godgeleerdheid 

• Kunsten 

• Letteren 

• Rechtsgeleerdheid 

• Sociale 

Wetenschappen 

• Wiskunde en 

Natuurwetenschappen 

• Wijsbegeerte 

• Studie informatie 

• Keuzevakkengids 

• Bijvakkengids 

• A la Carte-gids 

• Courses in English 

• Contractonderwijs 

(Rechten) 

• Blackboard 

Page 1 of 1 

c-Studicgids 
Faculteit der Sociale Wetenschappen 

home nieuws zoeken co nt 

Psychologie (monodisciplinair) 04-05 

Een student, die kiest voor de opleiding psychologie, volgt in het eerste 
een algemeen inleidend programma. Hiermee is de basis gelegd voor ( 
volgende twee jaren van de bacheloropleiding en de masteropleiding di 
op aansluil. 
In het tweede jaar zijn er een aantal verplichte vakken, maar heeft de s' 
ook ruim de mogelijkheid cursussen te kiezen die aansluiten bij zijn 
belangstelling. 
In het derde jaar zijn er geen verplichte cursussen meer en kiest een st  
zelf de cursussen (4 uit aanbod van 9). De meeste studenten zullen 
geïnteresseerd zijn in een bepaald vakgebied of beroepsveld en op gro 
daarvan hun cursussen kiezen. Indien zij een masteropleiding willen ga 
volgen op een bepaald vakgebied dan is het vanzelfsprekend dat zij in 
geval de cursussen in het tweede en derde jaar op dit vakgebied hebbe 
gevolgd. 

r Propedeuse ) 

[' Tweede jaar ) 

[' Derde jaar J 

vorige pagina 
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Propedeuse (mono) 04-05 Page 1 of 1 

Propedeuse (monodisciplinair) 04-05 

( B5A )( Cursussen ) r Roosters 1 

Het doel van de propedeuse is om studenten een samenhangend en representatief overzicht te bieden van 
het totale vakgebied van de psychologie. Het gaat in de studieonderdelen van de propedeuse om het 
verkrijgen van noodzakelijke basiskennis van de verschillende disciplines van de psychologie. Daarnaast 
moet je na de propedeuse weten of je de studie aan kan en of de studie een goede keuze is geweest. 

eSA 
Je krijgt in dit eerste studiejaar ook te maken met het Bindend Studie Advies (BSA). Dit houdt in dat je in ieder 
geval 30 ECTS moet halen, daarnaast ook minstens één van de drie M& T-vakken. Meer info ... 

Cursussen 
Hieronder vind je een overzicht van de eerstejaarsvakken. Door op de titel van het vak te klikken krijg je 
uitgebreide beschrijving van het de cursus. Klik op het print-icoontje onder de tabel om alle vakken tegelijk uit 
te printen. 

Titel 

Inleiding in de Qsychologie .. 

Inleidin9-Sociale en O[9anis<'!tiejlli'choIQgl,.. 

Tujoraat Academische Yaardigl1eden .. 

EXQerimentele QroefoQzettenleer .. 

Cognitieye.enBiQQ�chologie .. 

<:?e.!;çhiedenis van de PEchoIQgje •. 

Inleiding in de methoden en techni .. 

!nle!g!lliLQ!!l\i\likkelings- en .Qo.derw .. 

Persoonlijkheids, klinische en gez .. 

T O'êtsenO_eS!i3tis!i.eK.. 

ECTS 

7.0 
7.0 
5.0 
4.0 
7.0 
4.0 
6.0 
7.0 
7.0 
6.0 

Roosters, check in augustus de eventuele roosterwijzigingen 

Klik op de onderstaande links voor: 

• het onderwiisrooster 

• het onderwijs rooster voor deeltijdstudenten: 

• �Q.QHOJl� 
• 2003-2004 begonnen 

• Deltenté!meOn:lQster 

• de literé!tuurlijst 

• de trimesterindelina 

Niveau 
100 
100 
100 
200 
200 

.. 100 
100 
200 
1 00 
100 

print .i.,:: 
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PB12071 

Cognitieve en Biopsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. W. La Heij, Dr. G. Wolters (Cognitieve Psychologie); Prof. Dr. 
H.A.M. Middelkoop, Dr. F. v.d. Velde (Biopsychologie) 
7.0 
200 
I 
3e trimester 
Nederlands 

Cognitieve psychologie: Dr. W. La Heij, kamer 2-BI8, tel. 5273636, E-mailadres: 
laheij@fsw.LeidenUniv.nIBiopsychologie: Prof. dr. H.A.M. Middelkoop, kamer 2-A47, tel. 
5273630 (FSW) / 5262125  (LUMC).Telefonisch spreekuur Prof. dr. H.A.M. Middelkoop op 
dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur via tel 071-5262125 (secr. mw. J.v.d.Mey). 

Omschrijving: 

De cognitieve psychologie bestudeert algemene menselijke functies zoals waarnemen, 
aandacht, geheugen, taal, denken, beslissen en motoriek. Cognitief psychologen trachten 
antwoorden te geven op vragen als: hoe herkennen we woorden; hoe onthouden we namen; 
hoe zetten we geda�hten om in spraak; en hoe lossen we problemen op? De doelstelling van 
het vakgebied is om observeerbaar, en in goed gecontroleerde experimenten meetbaar, gedrag 
te beschrijven en te verklaren. In het inleidend onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft 
met betrekking tot: - het uitgangspunt om de mens te beschouwen als een 
informatieverwerkend systeem - de belangrijkste theorieën en modellen voor de verschillende 
functies en functiestoornissen - de methoden om gedragsverschijnselen te observeren en te 
meten - de toepassingen van de theoretische inzichten in praktische situaties.De 
biopsychologie bestudeert de wijze waarop cognitie en gedrag gestuurd worden door het 
zenuwstelsel en het hormonaal systeem. De verkregen kennis is van groot belang voor veel 
sub-disciplines binnen de psychologie, zoals de neuropsychologie, de klinische- en 
gezondheids-psychologie, de cognitieve psychologie en de ontwikkelingspsychologie. In de 
cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: - de werking van de zenuwcel; -
communicatie tussen zenuwcellen - de ontwikkeling van het zenuwstelsel - slapen en waken -
emotie en stress - leren en geheugen - lateralisatie en taal - stemmingstoomissen -
onderzoeksmethoden van de biopsychologie. 

Onderwijsvormen: 

De Cognitieve Psychologie en de Biopsychologie worden behandeld in twee parallelle series 
van elk acht hoorcolleges van 2 uur. Daarnaast wordt een computerpracticum gegeven waarin 
tijdens 4 bijeenkomsten van elk 2 uur klassieke experimenten uit de cognitieve psychologie en 
onderwerpen uit de bio- en klinische neuropsychologie worden gedemonstreerd. 

Studiemateriaal: 

1 
1 
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Cognitieve Psychologie:An inlroduction 10 Cognitive Psychology: Processes and disorders 
(1999). David Groome, Hazel Dewart, Anthony Esgate, Kevin Gumey, Richard Kemp and 
Nicola Towell. Psychology Press. ISBN 0-86377-640-x (€ 32,50).Biopsychologie:KaIat, J.W. 

(2001). Biological Psychology. Wadsworth/Thomson Learning, 7th edition. Hoofd-stukken 2, 
3,4,5,9, 12, 13, 14 en 15 (€ 58,95).Syllabus Computerpraclicum Cognitieve en 
Biopsychologie. Een week voor aanvang van het practicum verkrijgbaar bij de Servicedesk op 
de Ie etage van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. De inhoud van deze syllabus maakt 
deel uit van de tentamenstof(± € 3,75). 

Toetsing: 

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk.Het schriftelijk tentamen bestaat uit 30 me-vragen Cognitieve Psychologie en 30 
me-vragen Biopsychologie. Er wordt één eindcijfer berekend, maar om voor het tentamen te 
slagen moeten beide onderdelen voldoende zijn gemaakt. Daarnaast moeten de 
practicumopdrachten zijn afgerond. 

Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich in te 
schrijven via U-TWIST, dit kan vanaf 16 juni tlm 16 augustus. NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 

Blackboard: 

Cognitieve Psychologie: collegerooster, college slides, leerwijzer, 
oefententamen.Biopsychologie: voor informatie: www.neuropsychologie.leidenuniv.nl 



PB1J052 

Experimentele proefopzettenleer 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
drs. P. van den Bergh, dr. E. van der Burg, prof.dr. W.I. Heiser, dr. 
M. van der Leeden, drs. M.G. Polak, drs. C.l. Verduin 
4.0 
200 
1 
3e trimester 
Nederlands 

Dr. M. van der Leeden, kamer 2B13, telefoon: 071 - 527 3763. Emailadres: 
vanderleeden@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

Inzicht krijgen in de sterke en zwakke punten van verschillende soorten proefopzetten die in 
de psychologie gebruikt worden. Leren kennen en kunnen toepassen van de criteria om 
proefopzetten met elkaar te vergelijken. Kennis maken en oefenen met statistische methoden 
voor (quasi-) experimentele gegevens, waaronder regressie analyse, variantie analyse en 
analyse van contingentietabellen. 

Onderwijsvormen: 

In negen colleges van twee uur wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht door dr. M. van der 
Leeden. Van de student wordt uiteraard verwacht dat hij of zij de stof heeft bestudeerd die 
voor iedere bijeenkomst op het weekprogramma staat; dit wordt tijdens het 
computerpracticum met vijf kennisvragen getoetst. Het totaalcijfer voor deze toetsen telt mee 
bij de bepaling van het eindcijfer.Naast de colleges zijn er negen werkgroepbijeenkomsten 
voor het uitwerken en bespreken van de opdrachten uit het werkboek. De werkgroepen 
worden begeleid door de hierboven genoemde docenten. Iedere werkgroepbijeenkomst wordt 
steeds voorafgegaan door een computerpracticum waarin data-analyse beoefend wordt met 
het programma SPSS. De practica worden begeleid door studentassistenten en zijn, omdat het 
vaardigheidsonderwijs is, verplicht.Benodigdheden voor het Computerpracticum Voor de 
eerste bijeenkomst van het practicum dient men te beschikken over een diskette. Tevens dient 
men het werkboek mee te nemen (omdat daarin de opdrachten voor het practicum zijn 
opgenomen) en een schrift om de resultaten in bij te houden en de vragen te beantwoorden. 

Studiemateriaal: 

- De Vocht, A. (2002). Basishandleiding SPSS ILO voor Windows. Bijleveld Press.- Rosnow, 
R.L. & Rosenthal, R. (2004). Beginning behavioral research: a conceptual primer (5th 
edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Hoofdstukken 7 tlmI5.- Moore, D. & 
McCabe, G. (2003). Introduction to the practice of statistics,( 4th edition). New York: W.H. 
Freeman. Hoofdstukken 10 tlm 13.- Werkboek Experimentele Proefopzettenleer. Verkrijgbaar 
bij de servicedesk. 
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Toetsing: 

Aan het eind van de cursus wordt een tentamen afgenomen dat bestaat uit 40 
meerkeuzevragen met elk vier alternatieven. Bij de bepaling van het eindcijfer speelt naast het 
tentamencijfer ook het cijfer voor de kennistoetsen een rol. De preciese berekeningswijze van 

het eindcijfer zal nog bekend worden gemaakt. Het eindcijfer en de studiepunten worden 
alleen toegekend indien alle practicumbijeenkomsten zijn bijgewoond. Voor nadere 
toelichting op de regeling en gang van zaken leze men het Voorwoord van het werkboek. 

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak 
gemaakt worden met een van de docenten om het tentamen individueel na te bespreken. 

Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich in te 
schrijven via U-TWIST, dit kan vanaf 16 juni tlm 16 augustus.NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 

Blackboard: 

Experimentele Proefopzettenleer maakt gebruik van de algemene digitale leeromgeving 
Blackboard en van MTLAB. Het MTLABadres staat in het werkboek Experimentele 
Proefopzettenleer. Op MTLAB treft men onder meer een oefenpracticum aan, WEPS geheten, 
dat aansluit bij de werkgroepbijeenkomsten. 



PBJl031 

Geschiedenis van de psychologie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. F. van der Velde 
4.0 
100 
I 
Ie trimester 
Nederlands 

Dr. F. van der Velde, kamer 2-A41, tel. 5273637, E-mailadres:vdvelde@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: 

In de cursus geschiedenis van de Psychologie wordt de aandacht gevestigd op de historiciteit, 
dat wil zeggen de erkenning van veranderlijkheid en feilbaarheid van kennis in het algemeen 
en psychologische kennis in het bijzonder. Tevens wordt duidelijk gemaakt dat zowel 
wetenschapsinterne als -externe factoren aan de ontwikkeling van de psychologie hebben 
bijgedragen, en hoe (ook nu nog) psychologie schatplichtig is aan andere (sociale) 
wetenschappen en de filosofie.De cursus behelst naast de geschiedenis van de psychologie 
van 1600 tot WO I: 

- een inleiding in de theorie en geschiedenis van wetenschap. 

- een inleiding in de filosofische terminologie 

- een (hernieuwde) kennismaking met maatschappijgeschiedenis.Op deze wijze wordt een 
historische en grondslagenbenadering bevorderd. 

Onderwijsvormen: 

10 Hoorcolleges. 

Studiemateriaal: 

Bern, S. (1985). Het Bewustzijn Te Lijf Geschiedenis van de psychologie. Meppel: Boom,C€ 
36,50). 

Toetsing: 

Tentamen, bestaande uit 50 MC-vragen.Opgave voor het eindtentarnen tot I week van te 
voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk. 

Inschrijving: 
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Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren via U-TWIST worden gedaan. 

Blackboard: 

/ 

Een overzicht van colleges, de wekelijks te bestuderen stof, vragen voor bestudering en 
discussie en andere informatie die de stof kan verhelderen. 



PBJl012 

Inleiding in de methoden en technieken 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
drs. P.R. van den Bergh, dr. E. van der Burg, prof.dr. WJ. Heiser, 
dr. M .  van der Leeden, drs. M.G. Polak, drs. C.I. Verduin 
6.0 
100 
I 
I e trimester 
Nederlands 

drs. P.R. van den Bergh, kamer 2B14, telefoon: 071 - 527 3767. Emailadres: 
bergh@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

Een eerste kennismaking met een aantal kernbegrippen en grondprincipes van de methoden en 
technieken van het psychologisch onderzoek, in hun onderlinge samenhang. Dit omvat begrip 
van empirisch redeneren, opstellen van een toetsbaar onderzoeksidee, inzicht in de ethiek van 
psychologisch onderzoek, kiezen van dataverzamelingsmethoden, vaststellen van 
betrouwbaarheid en validiteit, omgaan met beschrijvende statistiek en het verklaren van 
variantie. 

Onderwijsvormen: 

In negen colleges van twee uur wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. Van de student 
wordt uiteraard verwacht dat hij of zij de stof heeft bestudeerd die voor iedere bijeenkomst op 
het weekprograrnma staat; dit wordt tijdens het computerpracticum met vijf kennisvragen 
getoetst. Het totaalcijfer voor deze toetsen telt mee bij de bepaling van het eindcijfer.Naast de 
colleges zijn er negen werkgroepbijeenkomsten voor het uitwerken en bespreken van de 
opdrachten uit het werkboek. De werkgroepen worden begeleid door de hierboven genoemde 
docenten. Iedere werkgroepbijeenkomst wordt steeds voorafgegaan door een 
computerpracticum waarin data-analyse beoefend wordt met het programma SPSS. De 
practica worden begeleid door studentassistenten en zijn, omdat het vaardigheidsonderwijs is, 
verplicht.Parallei aan de werkgroepen en practica in deel I en 2 loopt het projectonderwijs. 
Hierin voeren de studenten in kleine groepjes zelfstandig opdrachten uit. Ook het cijfer voor 
het projectonderwijs telt mee bij het bepalen van het eindcijfer; projectonderwijs is 
vaardigheidsonderwijs en daarom verplicht.Benodigdheden voor het Computerpracticum Voor 
de eerste bijeenkomst van het practicum dient men te beschikken over de syllabus Introductie 
PC-gebruik en een diskette. Tevens dient men het werkboek mee te nemen (omdat daarin de 
opdrachten voor het practicum zijn opgenomen) en een schrift om de resultaten in bij te 
houden en de vragen te beantwoorden. 

Studiemateriaal: 

- De Vocht, A. (2002). Basishandleiding SPSS ILO voor Windows. Bijleveld Press.- Rosnow, 
R.L. & Rosenthal, R. (2002). Beginning behavioral research: a conceptual primer. (5th 
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edition), Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, Hoofdstukken 1-6.- Moore, D. & McCabe, G. 
(2003). Introduction to the practice of statistics, (4th edition). New Vork: W.H. Freeman. 
Hoofdstukken 1,2, 3 en 9.1- Werkboek Inleiding in de Methoden Technieken. Verkrijgbaar 
bij de servicedesk.- Introductie tot Personal Computer gebruik. Verkrijgbaar bij de 
servicedesk. 

Toetsing: 

Aan het eind van de cursus wordt een tentamen afgenomen dat bestaat uit 40 
meerkeuzevragen met elk vier alternatieven. Bij de bepaling van het eindcijfer spelen naast 
het tentamencijfer ook het cijfer voor de kennistoetsen en het cijfer voor het project een rol. 
De preciese berekeningswijze van het eindcijfer zal nog bekend worden gemaakt. Het 
eindcijfer en de studiepunten worden alleen toegekend indien alle practicum bijeenkomsten 
zijn bijgewoond en de opdrachten voor het projectonderwijs zijn ingeleverd en voldoende 
beoordeeld. Voor nadere toelichting op de regeling en gang van zaken leze men het 
Voorwoord van het werkboek. 

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak 
gemaakt worden met een van de docenten om het tentamen individueel na te bespreken. 

Inscbrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich in te 
schrijven via U-TWIST, dit kan vanaf 16 juni t/m 16 augustus.NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 

Blackboard: 

Inleiding in de Methoden en Technieken maakt gebruik van de algemene digitale 
leeromgeving Blackboard en van het M&TLab. Het M&TLab adres staat in het werkboek 
Inleiding in de Methoden en Technieken. Op M&TLab treft men onder meer een 
oefenpracticum aan, WEPS geheten, dat aansluit bij de werkgroepbijeenkomsten. 



PB11021 

Inleiding in de psychologie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. J. Groeneweg, Dr. W. La Heij 
7.0 
100 
I 
I e trimester 
Nederlands 

Dr. W. La Heij, kamer2-BI8, tel. 5273636, E-mailadres: laheij@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: 

In de Inleiding in de Psychologie wordt een representatief en samenhangend overzicht van het 
totale vakgebied gegeven. De Inleiding is representatief in de zin dat een eerste kennismaking 
plaatsvindt met de belangrijkste stromingen en deelgebieden in de psychologie. De Inleiding 
is samenhangend in de zin dat het accent bij de kennismaking met de verschillende 
deelgebieden vooral ligt op hetgeen hen verbindt; dit in tegenstelling tot een presentatie 
waarin de psychologie niet meer is dan een optelsom van betrekkelijk onafhankelijke 
deelgebieden. 

Onderwijsvormen: 

Aangezien de meeste studenten nog geen ervaring hebben opgedaan met het in korte tijd 
verwerken van een grote hoeveelheid literatuur met een hoog abstractieniveau, worden hun ter 
ondersteuning zowel hoorcolleges als werkgroepen aangeboden.De hoorcollegesGedurende 
de cursus worden vijftien hoorcolleges gepresenteerd. Met uitzondering van de vijfde week, 
waarin de deeltoets wordt afgenomen en de eerste week, waarin alleen op woensdag een 
college wordt gegeven, betekent dit dat er wekelijks twee colleges worden gegeven: één op 
maandag en één op woensdag. Een hoorcollege Inleiding is een twee uur durende 
bijeenkomst, waarin een docent een hoofdstuk uit het leerboek (Gray, zie Studiemateriaal) 
behandelt. De docenten bieden in een college ondersteuning bij de voorbereiding op het 
tentamen door uit te leggen, toe te lichten, en illustraties te geven. Tevens verschaffen zij 
inzicht in hoofd- en bijzaken. Daarnaast zullen de docenten ook andere enlof nieuwe 
invalshoeken behandelen, recent materiaal aandragen, een onderwerp uitdiepen of juist de 
psychologische kennis zoals die in het boek wordt gepresenteerd in een bredere context 
plaatsen.De werkgroepenEen werkgroep Inleiding bestaat uit één docent en maximaal 24 
studenten (twee samengevoegde tutorgroepen). Elke werkgroep komt wekelijks bijeen, met 
uitzondering van de week waarin de deeltoets wordt afgenomen. Voor iedere student zijn er 
dus in totaal acht bijeenkomsten. Studenten zijn niet verplicht de werkgroepbijeenkomsten bij 
te wonen. Aan degenen die ervoor kiezen dit wel te doen, wordt na afloop een cijfer 
toegekend. Alleen als dit werkgroepcijfer hoger is dan het tentamencijfer wordt het betrokken 
in de berekening van het eindcijfer (zie Toetsing).In een werkgroep wordt onder leiding van 
een docent ondersteuning geboden bij de voorbereiding op het tentamen. Dit betekent 
overigens niet dat de docent zich in zijn uitleg zal beperken tot de tentamenstof: ook 
verdieping van de stof en (daarmee) enthousiasmering voor de psychologie staan op het 
programma. Wie ervoor kiest deel te nemen aan de werkgroepen verplicht zich ertoe dit 
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volgens de regels van het spel te doen: aanwezigheid, voorbereiding, actieve inbreng en 

schriftelijke beantwoording van de toetsvragen.Met behulp van de toetsvragen wordt elke 
bijeenkomst kennis en inzicht over de betreffende hoofdstukken getoetst. De vragen worden 
ter plekke door de docent uitgedeeld en vervolgens door de studenten beantwoord. De 

docenten beoordelen de antwoorden in termen van voldoende of onvoldoende. Voor de 
combinatie van deelname en beantwoording van de toetsvragen wordt een cijfer toegekend. 
Informatie over de berekening van dit cijfer staat in het werkboek (zie bij Studiemateriaal). 

Studiemateriaal: 

Studenten worden geconfronteerd met een substantieel, Engelstalig overzicht van het totale 
vakgebied door middel van het leerboek Gray, P. (2002), Psychology (4th ed.). New York: 
Worth Publishers (€ 47,80). Ter ondersteuning van de bestudering van Gray is een werkboek 
Inleiding in de Psychologie samengesteld. Hierin zijn per hoofdstuk uit Gray studievragen 
opgenomen over belangrijke onderwerpen. Tevens bevat het werkboek voorbeelden van 
'echte' tentamenvragen. De studievragen in het werkboek fungeren als leidraad voor de 
wekelijkse bestudering van de hoofdstukken van het leerboek. Het werkboek bevat ook 
nadere informatie over de wijze waarop het deeltoetscijfer (zie Toetsing) en het 
werkgroepcijfer (zie Onderwijsvormen) meetellen voor het eindcijfer, alsmede over de 
spelregels van deelname aan de werkgroepen. Het werkboek is vanaf half augustus 
verkrijgbaar bij de Servicedesk op de eerste verdieping. 

Toetsing: 

Opgave voor het eindtentamen tot I week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk.Voor het tentamen dient Gray in zijn geheel te worden bestudeerd, met uitzondering 
van de Statistical Appendix. Het tentamen bestaat uit 50 meerkeuze-vragen. In week 40 wordt 
een deeltoets afgenomen. De deeltoets bestaat uit 25 meerkeuze-vragen over de hoofdstukken 
I tlm 8. De deeltoets is van belang voor zowel de student als de opleiding psychologie. De 
student krijgt door middel van de deeltoets feedback over de effectiviteit van zijn of haar 
wijze van studeren tot dan toe; tevens wordt de gelegenheid geboden te wennen aan 'tentamen 
doen'. Voor de opleiding, in het bijzonder voor de tutoren, geeft het deeltoetscijfer een 
indicatie van de vorderingen van de student. Evenals het werkgroepcijfer telt het 
deeltoetscijfer alleen mee als het hoger is dan dat voor het 'echte' tentamen.Het uiteindelijk 
voor de Inleiding behaalde cijfer (het eindcijfer) wordt berekend uit het voor het tentamen 
behaalde cijfer (het tentamencijfer), het deeltoetscijfer en het werkgroepcijfer. Zowel het 
deeltoetscijfer als het werkgroepcijfer tellen echter alleen mee - ieder voor 1/5 deel- als zij 
hoger uitvallen dan het tentamencijfer. Voor de definitieve regeling en voor voorbeelden van 
berekeningen van het eindcijfer wordt verwezen naar het werkboek. Het deeltoetscijfer en het 

werkgroepcijfer blijven geldig bij eventuele volgende tentamengelegenheden. 

Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot I week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 



PB12091 

Inleiding Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P.M. Westenberg, Dr. C. Rieffe, Dr. C.L. Bokhorst, Dr. 
M.V.J. Veenman, Dr. H.H. Boelens 
7.0 
200 
I 
3e trimester 
Nederlands 

Dr. A. Blöte, FSW-kamer 2A15. 

Omschrijving: 

Het vakgebied van de ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen 
van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 
jaar). Doelstelling van deze inleidende cursus vonnt de verwerving van kennis over en inzicht 
in basisconcepten, theorieën en onderzoek op het gebied van de normale ontwikkeling en op 
het terrein van leren en onderwijzen. 

Inhoud 

Theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie, aanleg versus 
omgevingsinvloeden, prenatale ontwikkeling, motorische ontwikkeling, lichamelijke 
ontwikkeling, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en intelligentie, sociaal-emotionele 
en persoonlijkheidsontwikkeling, de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving 
en motivatie. 

Onderwijsvormen: 

In 16 colleges wordt aan de hand van een Amerikaans tekstboek de belangrijkste begrippen en 
onderzoeksresultaten besproken. In 4 werkgroepbijeenkomsten wordt gediscussieerd over 
aanvullende literatuur. 

Studiemateriaal: 

R. Siegler, J. DeLoaehe, N. Eisenberg (2003). How Children Develop (lst Ed.). New York: 
Worth Publishers 

Aanvullende literatuur (wordt nog bekend gemaakt) 

Toetsing: 

Het tentamen bestaat uit 50 multiple-choice vragen met betrekking tot de literatuur (boek en 
aanvullende artikelen) en de collegestof. 
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Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 



PB12061 

Inleiding Sociale en Organisatiepsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Prof.dr. E. van Dijk 

Omschrijving: 

Psychologie 
Prof.dr. E. van Dijk, dr. H. Steensma, dr. W. van Breukelen, dr. J.J. 
Knegtmans 
7.0 
100 
I 
2e trimester 
Nederlands 

In de sociale psychologie bestudeert men hoe onze gedachten, gevoelens en ons gedrag 
worden beinvloed door andere personen en hoe wij anderen beinvloeden. In deze cursus 
maken de deelnemers op een inleidend niveau kennis met de belangrijkste theorieen en 
bevindingen uit de sociale psychologie. Daarbij wordt aandacht besteed aan sociale 
waarneming en sociale cognitie (hoe vergaren mensen kennis over hun sociale omgeving, 
bijvoorbeeld hoe vormen we ons een indruk van andere personen), attitudes (hoe vormen we 
ons een mening en hoe is die mening te beinvloeden), en gedrag in groepen (bijvoorbeeld 
groepsprestaties, -groepsbeslissingen). Een van de belangrijkste toepassingsgebieden van de 
sociale psychologie is de organisatiepsychologie. Dit toepassingsgebied richt zich op het 
functioneren van individuen en groepen in arbeidsorganisaties, en omvat vraagstukken met 
betrekking tot motivatie, macht en leiderschap, communicatie, onderhandelen en 
conflicthantering. De kennis omtrent algemene sociaalpsychologische principes zal in deze 
cursus worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het gedrag van mensen in organisaties. 

Onderwijsvormen: 

Er zijn 16 colleges van twee uur. In acht colleges wordt de sociale psychologie en het boek 
van Baron et al. behandeld. De overige acht colleges gaan over de organisatiepsychologie 
(Schultz & Schultz).Voor deeltijdstudenten worden tien hoorcolleges gegeven. 

Studiemateriaal: 

Voor het S-deel:Baron, R.A., Byrne, D., & Johnson (1998). Exploring social psychology. 
Bacon & Allyn.Voor het O-deel:Schultz, D., & Schultz, S.E. (2002). Psychology and work 
today (8e ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 

Tevens behoort de informatie aangeboden op Blackboard tot de tentamenstof. 

Toetsing: 

Schriftelijk tentamen met 25 MC-vrágen (S-deel) en 25 MC-vragen (O-deel). In het tentamen 
zullen vragen over de Blackboard opdrachten gesteld worden. 
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Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot 1 week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 



PB12081 

Persoonlijkheids, klinische en gezondheids-psychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. Willem van der Does, Dr. Jos Brosschot, Dr Peter Paul 
Moormann. 
7.0 
100 
I 
2e trimester 
Nederlands 

Dr. AJ.W. van der Does 

Omschrijving: 

De persoonlijkheidspsychologie houdt zich bezig met de bestudering van de mens als 
individu. In het onderwijs wordt kennis en inzicht verschaft over verschillende invalshoeken 
van waaruit het begrip persoonlijkheid benaderd kan worden. Daarnaast wordt aandacht 
besteed aan de implicaties die deze verschillende invalshoeken hebben voor'de praktijk, zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van therapie en diagnostiek. De klinische psychologie omvat de 
kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. In deze colleges worden de 
belangrijkste psychische aandoeningen belicht. Hierbij wordt geïllustreerd hoe met behulp 
van interviews, observaties, tests en vragenlijsten psychische aandoeningen worden 
onderzocht. Ook psychologische en psychiatrische behandelmethoden komen aan de orde. De 
gezondheidspsychologie richt zich vooral op het voorkomen van ziektes, op 
gezondheidsbevordering en op het met behulp van psychosociale methoden beïnvloeden van 
het verloop van ziektes. Hierbij is ook aandacht voor de relatie tot 
persoonlijkheidskenmerken. 

Onderwijsvormen: 

De cursus wordt gegeven in de vorm van 16 hoorcolleges van 2 uur. Ook zal een Discussion 
Board op Blackboard worden geopend en zullen via Blackboard opdrachten worden 
opgegeven. 

In de colleges worden de belangrijkste begrippen, theorieën en ziektebeelden uitgelegd en 
geïllustreerd. De colleges dienen ter ondersteuning bij het bestuderen van de 
tentamenliteratuur. De docenten hanteren hierbij niet allen dezelfde stijl, m.a.w. de ene docent 
zal wat dichter bij de stof blijven dan de andere. De colleges zijn facultatief, getentamineerd 
wordt de opgegeven literatuur. Bijwonen van de colleges wordt uiteraard wel sterk 
aanbevolen. In de deeltijdcursus worden de colleges een maal per week gegeven (u krijgt dan 
drie volle uren college, met twee pauzes). 

Vragen naar aanleiding van tentamen- of collegestof kunnen worden gesteld in de Discussion 
Board van de Blackboard module van deze cursus. Het idee van de Discussion Board is dat 
studenten met elkaar discussiëren over de gestelde vragen. Een maal per week zal een van de 
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docenten de gestelde vragen en antwoorden doorlezen, en waar nodig corrigeren of nadere 
uitleg geven. Deelname aan de Discussion Board is  facultatief. 

Via BLackboard zullen gedurende de cursus aanvullende opdrachten opgegeven worden. Het 
doel van deze opdrachten is verdere verlevendiging en verdieping van de stof. Soms is het 
doel het verduidelijken of uitdiepen van begrippen die in het boek wat minder uit de verf 
komen. Een ander doel van de opdrachten kan zijn het nader uitdiepen van een theoretische 
controverse, of een controverse tussen onderzoekers en klinici. Deze opdrachten worden 
getoetst op het tentamen. 

Studiemateriaal: 

Maes, S. & van Elderen, Th. ( 1998). Health Psychology and Stress. In: Eysenck, M. 
(Ed.) Psychology: an integrated approach, Addison Wesley, London. 
Persoonlijkheidspsychologie: boek wordt via blackboard bekendgemaakt. 
S. Nolen-Hoeksema: Abnorrnal Psychology (3rd ed.) McGraw Hill. Hfdst 1, 4-12, 15 
(2nd edition is ook bruikbaar, let echter op nummering van hoofdstukken) 
Blackboard opdrachten 

Toetsing: 

De collegecyc1us wordt afgesloten met een tentamen, dat bestaat uit ca. 90 meerkeuzevragen 
(twee keuze vragen). 

Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot I week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 

B1ackboard: 

O.a. opdrachten en discussieplatforrn 



PBl1041 

Toetsende Statistiek 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
drs. PR v.d. Bergh, dr. E. van der Burg, prof.dr. W. Heiser, dr. M. 
v.d. Leeden, drs. M.G. Polak, drs. C.J. Verduin 
6.0 
100 
1 
2e trimester 
Nederlands 

drs. c.J. Verduin, kamer 2B28, telefoon: 071 - 527 3404. Emailadres: 
verduin@fsw.leidenuniv.nl 

Omscbrijving: 

In dit onderdeel wordt kennis van de waarschijnlijkheidsrekening opgehaald en toegepast bij 
statistische toetsen die in de psychologie het meest gebruikt worden. Het doel is om inzicht te 
verkrijgen in de begrippen steekproevenverdeling, statistische betrouwbaarheid, en hypothese 
toetsing, en tevens in de uitgangspunten en werkwijze van diverse significantietoetsen. Men 
moet in een gegeven situatiede adequate toets kunnen uitkiezen en uitvoeren. 

Onderwijsvormen: 

In negen colleges van twee uur wordt de stof geïntroduceerd en toegelicht. Van de student 

wordt uiteraard verwacht dat hij of zij de stof heeft bestudeerd die voor iedere bijeenkomst op 
het weekprogramma staat; dit wordt tijdens het computerpracticum met vijf kennisvragen 
getoetst. Het totaalcijfer voor deze toetsen telt mee bij de bepaling van het eindcijfer.Naast de 
colleges zijn er negen werkgroepbijeenkomsten voor het uitwerken en bespreken van de 
opdrachten uit het werkboek. De werkgroepen worden begeleid door de hierboven genoemde 
docenten. Iedere werkgroepbijeenkomst wordt steeds voorafgegaan door een 
computerpracticum waarin data-analyse beoefend wordt met het programma SPS S. De 
practica worden begeleid door studentassistenten en zijn, omdat het vaardigheidsonderwijs is, 
verplicht.Parallel aan de werkgroepen en practica in deel 1 en 2 loopt het projectonderwijs. 
Hierin voeren de studenten in kleine groepjes zelfstandig opdrachten uit. Ook het cijfer voor 
het projectonderwijs telt mee bij het bepalen van het eindcijfer; projectonderwijs is 
vaardigheidsonderwijs en daarom verplicht.Benodigdheden voor het Computerpracticum Voor 
de eerste bijeenkomst van het practicum dient men te beschikken over een diskette. Tevens 
dient men het werkboek mee te nemen (omdat daarin de opdrachten voor het practicum zijn 
opgenomen) en een schrift om de resultaten in bij te houden en de vragen te beantwoorden. 

Studiemateriaal: 

- De Vocht, A. (2002). Basishandleiding SPSS 11.0 voor Windows. Bijleveld Press.- Moore, 

D. & McCabe, G. (2003). Introduction to the practice of statistics, (4th edition). New York: 
W.H. Freeman. Hoofdstukken 4 t/m 9; 10.2.- Werkboek Toetsende Statistiek. Verkrijgbaar bij 
de servicedesk. 

Toetsing: 
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Aan het eind van elk deel wordt een tentamen afgenomen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen 
met elk vier alternatieven. Bij de bepaling van het eindcijfer spelen naast het tentamencijfer 
ook het cijfer voor de kennistoetsen, het cijfer voor het project een rol. De preciese 
berekeningswijze van het eindcijfer zal nog bekend worden gemaakt. Het eindcijfer en de 
studiepunten worden alleen toegekend indien alle practicum bijeenkomsten zijn bijgewoond 
en de opdrachten voor het projectonderwijs zijn ingeleverd en voldoende beoordeeld. Voor 
nadere toelichting op de regeling en gang van zaken leze men het Voorwoord van het 
werkboek. 

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak 
gemaakt worden met een van de docenten om het tentamen individueel na te bespreken. 

Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich in te 
schrijven via U-TWIST, dit kan vanaf 1 6  juni tlm 16 augustus.NB: inschrijving voor het 
tentamen gaat niet automatisch, dit kan tot I week van te voren (daarna niet 
meer mogelijk!) via U-TWIST worden gedaan. 

Blackboard: 

Toetsende Statistiek maakt gebruik van de algemene digitale leeromgeving 81ackboard en van 
het M&TLab. Het M&TLab adres staat in het werkboek Toetsende Statistiek. Op M&TLab 
treft men onder meer een oefenpracticurn aan, WEPS geheten, dat aansluit bij de 
werkgroepbij eenkornsten. 



PBJlOOl 

Tutoraat Academische Vaardigheden 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Diverse docenten 
5.0 
100 
I 
I e trimester 
Nederlands 

Inhoudelijke coordinatie: Dr. A. Wit, kamer 2-A32, tel. 5273722, E-mailadres: 
wit@fsw.Leidenuniv.nl en Dr. W. La Heij, kamer 2-BI8, tel. 5273636 E-mailadres: 
laheij@fsw.Leidenuniv.nl Organisatorische coordinatie: Mw. H.M. Schut, kamer 2-A577, tel. 
5273606, E-mailadres: schut@fsw.Leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

In het studieonderdeel Tutoraat Academische Vaardigheden wordt een begin gemaakt met de 
academische vorming van de student, met name met de training in drie belangrijke algemene 
academische vaardigheden: het schrijven van een artikel, het houden van een voordracht en 
het opzetten van een experiment. Tijdens de oefening in deze vaardigheden wordt tevens 
aandacht besteed aan correct taalgebruik, bibliotheekgebruik, het maken van 
literatuurverwijzingen en het samenstellen van een literatuurlijst. Naast academische vorming 
heeft het tutoraat nog een tweede doel: het bieden van ondersteuning, in het bijzonder in zake 
de bevordering van de studievoortgang. Deze doelstelling is nauw gekoppeld aan 'het bindend 
studieadvies' (BSA). Het BSA is een advies aan het eind van het eerste studiejaar over de 
voortzetting van de studie. Nadere informatie over het BSA, en over de maatregelen die in het 
kader van het BSA zijn genomen, wordt elders geleverd op de Website. 

Onderwijsvormen: 

In het tutoraat academische vaardigheden wordt gewerkt in tutorgroepen van twaalf 
studenten. De begeleidende docent is tegelijkertijd tutor en mentor. Bij de oefening met 
vaardigheden is de docent vooral tutor: hij of zij legt uit, controleert, beoordeelt en 
sanctioneert. In zijn of haar ondersteunende rol is de docent vooral mentor: hij ofzij maakt 
wegwijs, geeft adviezen en goede raad, en helpt in geval van problemen. Onder leiding van de 
tutor komt elke tutorgroep in totaal twaalf keer bijeen. In het eerste trimester - Blok 1 - vinden 
in het kader van de vaardigheid 'een kort artikel schrijven' vij f bijeenkomsten plaats. In het 
tweede trimester - Blok 2 - worden drie bijeenkomsten besteed aan 'een voordracht houden'. 
In het derde trimester - Blok 3 - worden drie bijeenkomsten besteed aan 'een experiment 
opzetten'. Naast de groepsbijeenkomsten vinden ook individuele contacten tussen tutor en 
student plaats. Zo begint het studiejaar van voltijdstudenten met een individueel 
kennismakingsgesprek tussen tutor en student. Elke student kan vervolgens gedurende het 
studiejaar zelf het initiatief nemen tot een gesprek met de tutor, bijvoorbeeld omdat hij of zij 
wil praten over omstandigheden die de voortgang van de studie belemmeren. Ook tutoren 
kunnen een dergelijk gesprek initiëren. Studenten dienen voor elke bijeenkomst een opdracht 
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te maken en deze bij de tutor in te leveren. De tutor kijkt het werk vóór de betreffende 
bijeenkomst na, zodat het tijdens de bijeenkomst kan worden besproken. Een belangrijk deel 
van het le�rproces vindt dus tijdens de tutorgroepbijeenkomst plaats. Vandaar dat 
aanwezigheid verplicht is. 

Studiemateriaal: 

Syllabus Tutoraat Academische Vaardigheden 2004-2005. Daarin staan de opdrachten die de 
studenten moeten maken, alsmede de achtergrondinformatie die daarvoor nodig is.Deze 
syllabus is te verkrijgen bij de Service-desk op de Ie etage van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen. 

Toetsing: 

Het bijwonen van alle bijeenkomsten is verplicht. Afwezigheid wegens dringende persoonlijk 
omstandigheden moet altijd (bij voorkeur vooraf) bij de tutor worden gemeld. Afwezigheid 
wordt gesanctioneerd met aanvullende opdrachten en verdisconteerd in het eindcijfer.Alle 

(deel)opdrachten dienen te worden gemaakt en ingeleverd. De tutor kijkt het werk na en geeft 
een individuele beoordeling. Het tutoraat is succesvol afgerond als alle opdrachten, en 
daarmee alle drie blokken, met een voldoende zijn gehonoreerd. Onvoldoende gemaakte 
opdrachten kunnen niet worden gecompenseerd met cijfers voor andere opdrachten. Dit 
impliceert tevens dat een onvoldoende voor één blok niet kan worden gecompenseerd met 
cijfers voor de andere blokken. Per blok krijgen studenten een cijfer. Het eindcijfer van het 
tutoraat is het gemiddelde van de cijfers van de drie blokken. Succesvolle afronding van het 
tutoraat levert, behalve een cijfer, vijf studiepunten op. De studiepunten worden aan het eind 
van het studiejaar, na de afronding van het derde blok, als één geheel uitgekeerd, wanneer de 
student tevens aan de proefpersoon verplichting heeft voldaan. Dat wil zeggen tenminste 4 uur 
heeft geparticipeerd in lopend onderzoek van de het departement Psychologie. Registratie 
van deelname vindt plaats via experimetrix.comluJ. Vrijstelling:Studenten met een afgeronde 
HBO- opleiding en studenten met een afgeronde propedeuse van een andere universitaire 
opleiding komen in aanmerking voor een vrijstelling voor het volgen van het tutoraat. De 
vrijstelling wordt aan het begin van de inschrijving toegekend bij inleveren van de 
bewijsstukken, hierover ontvangen studenten bericht. Bij later recht op of verzoek om 
vrijstelling dienen studenten een aanvraag in te dienen bij de Onderwijsbalie. 

Inschrijving: 

Eerstejaars worden automatisch ingeschreven voor de cursus. Ouderejaars dienen zich in te 
schrijven via U-TWIST, dit kan vanaf 16 juni tlm 16 augustus. 





Tweede jaar (mono) 04-05 Page 1 of 1 

Tweede jaar monodisciplinair 04 .. 05 

(. Cursussen ) ( Voorlichting ) f. Ingangseisen J [ Roosters ) r Honours Programme J 

Het tweede jaar bestaat grotendeels uit verplichte vakken. 
In de ruimte voor keuzevakken kun je cursussen bij andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden volgen, 
maar ook bij andere universiteiten. 

Cursussen 

Titel 

Developmental Psychopathology .. 

A�_IJ..g .. ?ç.b.t�.Jb.�Q.r.i� .... �n ... tQ.�P.?. .. $.$JlJ..g., .. ,. 
Jn1.�.[Q .. �.r.$.Q.Q.nJ.ij .. k.�_ .. 6�.[Q�.P$Y??.Lqj.9.b .. �.,., 
Multivariate data-analyse .. 

$.t[.�.$.$.l .. . g�.�Q.n.çl .. b�jQ ... �.D ... �j� .. Kt.�.,., 
Wetenschapsleer .. 

+ Keuzevakken (vrij in te vullen) 

* universitair niveau 

Voorlichting 

Totaal 

ECTS Niveau 

6.0 200 
9.0 200 
6.0 300 
6.0 300 
6.0 200 
6.0 300 
6.0 300 
6.0 200 

Ertnt :,.;::; 

9.0 * 

60.0 

Voorlichting over het tweede jaar vindt plaats in april of mei 2005. Je ontvangt hierover bericht op je U-mail en 
er zal via andere kanalen aandacht aan worden geschonken. 

Ingangseisen 
Sommige vakken uit het tweede jaar kennen ingangseisen. Voor het vak MVDA moeten alle M& T-vakken (3 
totaal) behaald zijn. Daarnaast geldt voor P&P het vak Inleiding in de Methoden en Technieken. 

Voor studenten met (zeer) goede studieresultaten in het eerste jaar is er daarnaast nog de mogelijkheid om te 
solliciteren naar deelname aan de Honours Lectures 

Roosters, check in augustus de eventuele roosterwijzigingen 

Klik op de onderstaande links voor een printvriendelijke versie van: 

11 het onderwiisrooster 

11 h�t9.nct�rwij�. roo�t�Id��ltij d 

111 h�t t�nt�m�nroost�J 

11 de trimesterindeling 

http://www .studiegids.leidenuniv.nl/index.php3 ?printpage=true&m=56&c=2417 &t=&... 16-7 -2004 



PB23081 

Ontwikkelingspsychopathologie 

Curriculum 

Instructor(s) 

ECTS 

Level 

Year 

Term 

Language of 

instruction 

Coordinator: 

Psychologie 
Dr. D. Heyne, Mw. dr. J. Mesman 
6.0 
300 
2 
1 st trimester 
English 

Dr. D. Heyne: via secretary room 2A07,phone +31 71 5273644, or e-mail. 

Description: 

In this course, the development of emotional and behavioral problems during childhood and 
adolescence will be discussed, using the developmental psychopathology perspective as a 
theoretical framework. This framework provides a broad and developmentally orientated 
approach to understanding emotional and behavioral problems during the life-span, focusing 
on continuity and change, developmental pathways, and risk and protective factors. The 
course comprises lectures and workgroup sessions. The series of 12 lectures provides an 
overview of the gèneral theoretical premises of the developmental psychopathology 
framework, and th en it covers the development of specific types of psychopathology (e.g., 
aggression, depression, anxiety) from within this framework. During the workgroup sessions 
(attendance mandatory) several topics will be covered in more detail by discussing scientific 
artic1es (in the syllabus), writing papers, and giving short presentations. 

Methods of instruction: 

12 lectures (2 hrs), 6 workgroup sessions (2 hrs). 

Study material: 

1. Book: Wicks-Nelson, R., & Israel, A. C. (2003). Behavior Disorders ofChildhood (5th 
Ed.). New Jersey: Prentice Hall. 

2. Syllabus, available at the Servicedesk 

Examination: 

Written multiple choice exam + assignments for the workgroups. 

Course requirements/recommendations: 

2nd year Psychology students 

Application: 



Registration for the course and workgroups via U-TWIST, between June 16 and August 16 

2004. Attention: Most workgroups will be in Dutch, but there will be one English language 
workgroup for non-Dutch speaking participants.NB: separate registration for the exam, until l 
week before the date of the exam via U-TWIST 



PB23011 

Groepsdynamica 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. Aljaan Wit, drs. Marijke Leliveld, student-assistenten 
6.0 
200 
2 
1 e trimester 
Nederlands 

Dr. Aljaan P. Wit, Sectie S&O psychologie, tel. 071 - 5273722, K 2A32, e-mail: 
wit@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

Deze cursus is gericht op analyses van groepsverschijnselen -- zoals groepscohesie, 
(sub )groepsvonning, confonniteit, invloed, leiderschap, gezamenlijke taakverrichting, 
besluitvonning, en intra- en intergroepsconflicten -- vanuit uiteenlopende groepsdynamische 
theorieen. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan het verwerven van kennis 'over en inzicht 
in verschillende theoretische invalshoeken, maar ook aan verschillende vaardigheden: het 
analyseren en conceptualiseren van concrete groepsproblemen in termen van 
groepsdynamische theorieen, het kritisch interpreteren van relevant eerder onderzoek op het 
gebied van dat groepsprobleem (zoals besproken in het studieboek of op het WWWeb), het 
doen van concrete aanbevelingen om geconstateerde groepsproblemen op te lossen, het 
onderzoekbaar maken van de eigen causale analyses en aanbevelingen, het schriftleijk 
presenteren van analyses en aanbevelingen, het becommentarieren van andermans analyses en 
aanbevelingen. 

Onderwijsvormen: 

Er worden in totaal 10 hoorcolleges gegeven. Daarin worden de diverse groepsdynamische 
theorieen toegelicht en toegepast. Ook worden daarin 4 schrijfopdrachten, die studenten op 
verschillende momenten tijdens de cursus (in duo's) maken plenair nabesproken. In deze 
opdrachten, aangeboden via Blackboard, passen studenten zelf theoretische inzichten toe op 
problematische groepsgebeurtenissen, o.a. beschreven in krantenartikelen en in William 
Golding's (1954) roman "Lord of the Flies" (ook de verfilming van deze roman wordt 
vertoond). Om bovengenoemde vaardigheden te oefenen, gaat het in deze opdrachten om: 

a) het fonnuleren van causale modellen waarin theoretische analyses van bepaalde 
groepsproblemen uitmonden in concrete aanbevelingen voor groepsdynamische interventies; 

b) het leveren van gefundeerd commentaar op andermans causale analyses en aanbevelingen; 

c) het opstellen van eenvoudige designs om de waarde van eigen of andermans analyses enlof 
aanbevelingen te onderzoeken. 

Studiemateriaal: 



Forsyth, D.R. ( 1 999). Group dynamics. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company (3rd 
edition). 

Golding, W. ( 1 954). Lord of the Flies. London: Faber & Faber Limited (of een latere 
Engelstalige druk of een Nederlandse vertaling, bijv. van Uitgeverij Athenaeum - Polak & 
Van Gennep, Amsterdam). 

Opdrachten, rooster, regIeInenten, te printen vanaf Blackboard. 

Toetsing: 

Eindbeoordeling van theoretische kennis en opgedane vaardigheden is gebaseerd op een m.c.
tentamen over alle literatuur (dus ook toepassingen van theorieenzoals geoefend in de 
opdrachten) en over de collegestof. De beoordeling van elk der 4 Blackboard opdrachten telt 
ook mee in het eindcijfer. 

Ingangseis/advies: 

Voor alle studenten, ongeacht hun (voor)opleiding: Inleiding in de Sociale & 
Organisatiepsychologie (Ie jaars cursus). 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (I 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

Blackboard biedt informatie over het cursusrooster, centrale thema's in elk van de colleges, de 
duo-opdrachten, procedure voor het inleveren en terugontvangen van gemaakte duo
opdrachten, samenvattingen van plenaire feedback over gemaakte duo-opdrachten, 
beoordelingscriteria voor duo-opdrachten en tentamens, oefenvragen voor het tentamen, 
relevante links naar groepsdynamische Websites. 



PB22071 

Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. M. Cleiren, Mw. drs. E. Bohnen 
6.0 
200 
2 
2e semester 
Nederlands 

MW.drs. E. Bohnen (periode januari-februari 2005) 

Dr. M. Cleiren (periode april-juni 2005) 

Omschrijving: 

De cursus Beroepsvaardigheden dient een basis te vormen voor:<OL> 

- het adequaat kunnen waarnemen van personen, situaties en relaties, 

- het adequaat kunnen toepassen van vaardigheden om eigen doelen te bereiken, en 

- het flexibel kunnen toepassen van deze vaardigheden in verschillende contexten, waaronder 
reële beroepssituaties. 

Onderwijsvormen: 

Voltijd: 

De cursus wordt gespreid over 6 weken in het 2e en 3e trimester verzorgd. Per week 
dienen studenten twee dagen aan de cursus te besteden. Studenten kunnen intekenen 
voor ofwel het 2e ofwel het 3e trimester. De vaardigheden worden aangeleerd in een 
combinatie van werkvormen. Let op: bij alle werkgroepen & colleges is aanwezigheid 

verplicht.Practicum bijeenkomsten 2 dagdelen van 3 uur per week door een docent 
begeleide bijeenkomsten (donderdag & vrijdagochtenden) 
Werkcolleges theoretische achtergronden bij de die week aan te leren stof voor alle 
parallel lopende groepen (donderdagmiddag). 
Schriftelijke reflectie-opdrachten per week aan de hand van gerichte opdrachten & 

vragen. 
Oefeningen in het Skills-Iab (computer) gedurende ca. 2 uur per week aan de hand 
van CD-rom/video opdrachten met vragen. <lOL> 
Deeltijd: 
De cursus wordt gespreid over 10 weken gedurende het 3e trimester verzorgd op de 
dinsdag- en donderdagavonden. Per week dienen studenten twee avonden aan de 
cursus te besteden. Let op: bij alle werkgroepen & colleges is aanwezigheid 



verplicht. De vaardigheden worden aangeleerd in een combinatie van werkvonnen. 
<OL> 
Practicum bij eenkomsten 2 dagdelen van 3.5 uur per week door een docent begeleide 
bij eenkomsten ( dinsdagavonden) 
Werkcolleges theoretische achtergronden bij de die week aan te leren stof voor alle 
parallel lopende groepen (de oneven cursusweken op donderdagavond). 
Oefeningen in het Skills-Iab (computer) gedurende ca. 2 uur per week aan de hand 
van CD-rom/video opdrachten met vragen (de even cursusweken op donderdagavond). 
Schriftelijke reflectie-opdrachten aan de hand van gerichte opdrachten & vragen. 

Studiemateriaal: 

Werksyllabus & hand-outs. 
Skills-Iab: GeVat3 basistraining in Professionele Gespreksvoering (J. Adema, K.van 
der Zee, P.R. Fokkinga, E.J.A. Bakker) 
Skills-Iab: Kernkwaliteiten en het kernkwadrant (D.Offman e.a.) 
Opgave van aanvullende literatuur via Blackboard. 

Toetsing: 

Beoordeling van de participatie van de student in de cursus en beoordeling van de verslagen 
met integratie van theorie en praktijk. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentalnen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



PB23051 

Multivariate data-analyse 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychoio gie 
Dr. e.M. v. Putten, Dr. M. de Rooij, Dr. P. de Heus, Drs. C. Verduin 
6.0 
300 
2 
2e trimester 
Nederlands 

Dr. e.M. van Putten, kamer 2B20, spreekuur woensdag 1 2.00-1 3.00 uur, telefoon: 071 -527 
3378, email: putten@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

De cursus beoogt het bijbrengen van inleidende kennis over algemene en gangbare modellen 
voor de multivariate analyse van psychologische onderzoeksgegevens, de aard van de 
bijbehorende gegevens en de met die modellen te beantwoorden vragen. Zo krijgt de student 
een overzicht van de analysemethoden die de onderzoeker ter beschikking staan, en inzicht in 
de bruikbaarheid van die methoden voor het beantwoorden van onderzoeksvragen ten aanzien 
van diverse soorten data. 

De cursus legt tevens de basis voor een referentiekader waardoor studenten later de voor een 
specifieke afstudeerrichting benodigde methoden en technieken kunnen bestuderen. Getracht 
wordt de studenten zoveel over- en inzicht te geven dat ze in staat zullen zijn bij een gegeven 
probleem en bepaalde data een adequate analysetechniek te kiezen en (tot op zekere hoogte) 
toe te passen. Bovendien zullen studenten na de cursus in staat moeten zijn tijdens het lezen 
van wetenschappelijke literatuur de gebruikte methoden en technieken te begrijpen, de 
resultaten te interpreteren, en te beoordelen of op grond van de resultaten geldige conclusies 
zijn getrokken. Verder beoogt de cursus studenten die M&T als Master zullen kiezen een 
basis te geven waarop ze kunnen voortbouwen. 

In het practicum dat parallel aan de werkcolleges wordt gegeven, zullen de behandelde 
technieken met behulp van SPSS en soms ook EQS worden uitgevoerd. De doelen van de 
practica zijn: leren aansturen van de verschillende programma's, inzicht krijgen in het effect 
van de verschillende opties, leren resultaten te interpreteren en er conclusies uit te trekken. 

Onderwijsvormen: 

Inleiding tot de multivariate analysetechnieken, in 1 0  hoorcolleges van elk 2 uur, waarin de 
stof uit het boek en de aanvullende teksten uit het Werkboek worden behandeld, en 1 
afsluitend responsiecollege. 

Na de hoorcolleges zijn er practica van steeds 1 uur per week gepland. Over de precieze 
organisatie van het practicum zullen later mededelingen worden gedaan. Deelname aan het 
practicum is verplicht. 

Daarnaast zijn er werkcolleges, van elk 2 uur, voor het uitwerken en bespreken van 
opdrachten waarvan een deel als huiswerk gemaakt dient te worden. Over de uitkomsten van 



de practicum-opdrachten worden korte presentaties gehouden. Actieve deelname aan het 
werkcollege (aanwezigheid, presentaties en opdrachten maken) levert een bonus voor de 
tentamens in het lopende cursusjaar op. 

S tudiemateriaal: 

-Het studieboek wordt later bekend gemaakt. -In het bijbehorend Werkboek Multivariate data
analyse, zijn naast opdrachten voor practica en werkcolleges een aantal vervangende en 
aanvullende teksten opgenomen die ook tot de tentamenstof behoren. 

Toetsing: 

De cursus wordt afgesloten met een tentamen (meerkeuze). Het cijfer voor de proeftoets 
(meerkeuze) en de bonus tellen mee in de beoordeling. De bonus vervalt na de herkansing. 
Zie voor details het Werkboek MVDA. 

Binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag van het tentamen, kan een afspraak 
gemaakt worden met een van de docenten om het tentamen individueel te bespreken. 

Ingangseis/ advies: 

Inleiding in de Methoden & Technieken, Toetsende Statistiek en Experirnentele 
Proefopzettenleer moeten behaald zijn. 

Inschrijving: 

Inschrijving voor de cursus via U-TWIST, waarbij apart moet worden aangegeven of men 
wenst deel te nemen aan de practica en de werkcolleges, van 18 juni tot 18 augustus 
2003.NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week van te voren via U-TWIST 

Blackboard: 

Multivariate data-analyse maakt gebruik van de digitale leeromgeving Blackboard. 



PB22061 

Psychometrie & Psychodiagnostiek 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Mw. drs. E. Bohnen, Dr. P. Moormann, Dr. C.M. van Putten, Dr. 
H.O. Steensma, Mw. dr. E. Eurelings-Bontekoe 
9.0 
200 
2 
1 e trimester 
Nederlands 

Inhoudelijk: Mw. dr. W. Resing, Prof. dr. W.l Heiser, Prof. dr. Ph. Spinhoven.Coördinator: 
Mw. dr. W. Resing (0&0): spreekuur dinsdagen tussen 1 3  - 14  uur, kamer 2 A 1 7, tel. 07 1 -
5273680, voor algemene vragen. Specifieke vragen over jeugd-, volwassenendiagnostiek of 
psychometrie kunnen worden gesteld aan de betreffende docent of werkgroepbegeleiders. 

Omschrijving: 

InhoudDeze cursus heeft als doel studenten kennis te laten opdoen op het terrein van enerzijds 
de klassieke testtheorie en anderzijds de basisprincipes van de psychodiagnostiek. In de 
cursus worden de onderdelen psychometrie en psychodiagnostiek geïntegreerd aangeboden. 

Doel Kennis opdoen van basale aspecten van de klassieke testtheorie en van schaaltechnieken, 
o.a. die aspecten die vereist zijn voor het onderdeel psychodiagnostiek. Hiertoe behoort ook 
het verwerven van enige vaardigheid op het gebied van testanalyse door het uitvoeren van een 
aantal praktische opdrachten onder SPSS.Kennis opdoen van de basisprincipes van de 
psychodiagnostiek, theorie en gebruik van tests op de psychodiagnostische werkvelden die 
door het NIP worden onderscheiden, onder andere klinische en gezondheidspsychologie, 
onderwijs, selectie, beroepskeuze- en neuropsychologie. Tevens staan kennis en vaardigheid 
wat betreft alle aspecten van het diagnostisch proces (van intake tot en met rapportage) 
centraal. 

Aan de orde komen de volgende onderwerpen:lnleiding psychometrie; betekenis van 
testscores; normering; validiteit, factorstructuur en itemanalyse; betrouwbaarheid; constructie 
en herziening van tests; beoordeling en keuze van tests, beoordelingscriteria NIP/COTAN; 
informatie over tests; intakeprocedure; het diagnostische proces en hypothesevorming en 
toetsing; rapportage. Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek (voor kind en volwassene); 
vragenlijsten en computergestuurde diagnostiek; werving en selectie en neuropsychologisch 
onderzoek (alle voor kind en volwassenen). Daarnaast wordt in detail ingegaan op de 
interpretatie van vragenlijsten en (neuro )psychologische tests. 

Onderwijsvormen: 

Psychometrie en psychodiagnostiek vormen een geïntegreerde cursus, bestaande uit 3 cycli 
van 5 hoorcolleges of meer en 1 losstaand college (selectie, assessment-centers) die steeds 



gevolgd worden door werkgroepen, soms gecombineerd met zelfstudie/opdrachten die 
zelfstandig gemaakt moeten worden. In de colleges wordt niet alleen stof uit het boek 
behandeld, maar staat ook overdracht van kennis die nodig is voor de practicum en 
werkgroepopdrachten centraal. Werkgroepsvorm Psychometrie: 5 verplichte practica van 2 
uur en daarnaast onbegeleid opdrachten maken aan de computer en thuis. De opdrachten voor 
de practica zijn opgenomen in het 'Werkboek Psychometrie'. Werkgroepsvorm 
Psychodiagnostiek Jeugd: 5 verplichte werkgroepen van 2 uur, waarin -afhankelijk van de 
opdracht- ook in groepen of individueel aan een opdracht wordt gewerkt die aan het eind 
wordt ingeleverd en de volgende bijeenkomst besproken. De opdrachten zijn opgenomen in 
de syllabus PxP Jeugd. Werkgroepsvorm Volwassenendiagnostiek: diverse bijeenkomsten 
(zie rooster op Blackboard), deels werkgroepen, deels - begeleid - individuele opdrachten 
maken via computergestuurde diagnostiek. Het individuele werken achter de computer 
resulteert in een individuele (zelf)rapportage. Deze zelf rapportage moet met een voldoende 
zijn afgerond, evenals het goed uitvoeren van alle overige opdrachten. De cursus wordt 
afgesloten met een college over personeelsselectie. 

De practica/werkgroepen en opdrachten hebben een verplicht karakter. Men mag per 
onderdeel (Psychometrie, Jeugd, Volwassenen) in totaal niet meer dan 1 x 
practicum/werkgroep missen; de opdrachten moeten allemaal verplicht gemaakt en ingeleverd 
worden. 

Studiemateriaal: 

Verplichte tentamenstof: naast de collegestof wordt getentamineerd over:- Gregory, R.J. 
(2004, 4th edition). Psychological testing: History, principles and applications. Needham 
Heights (MA): A"l1yn & Bacon. - Een literatuur-syllabus of delen uit een 2e boek. De exacte 
literatuur, inclusief de te bestuderen hoofdstukken uit Gregory zullen tzt op Blackboard 
vermeld worden. - Specifieke syllabi voor Psychometrie, Jeugd, en Volwassendiagnostiek. 

Toetsing: 

Het tentamen bestaat uit multiple-choice vragen in combinatie met een of twee essay-
vragen (over 1 Jeugd-, I Volwassendiagnostiek). Men is voor de cursus geslaagd bij (1) een 
voldoende voor het tentamen (minimaal 5.5), (2) voldoende aanwezigheid bij de werkgroepen 
en (3) voldoende kwaliteit van de getoonde uitwerking van alle opdrachten. Het cijfer voor de 
cursus is een combinatie van het tentamencijfer en de beoordelingvan de open vragen (kijk op 
Blackboard of hier verandering in optreedt). Gf men geslaagd is voor de verschillende 
opdrachten en voor het tentamen, valt elektronisch in te zien (via U-Twist). 

Ingangseis/ advies: 

Inleiding in de Methoden en Technieken (tentamen en practica) met goed gevolg afgerond. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



PB23031 

Stress, gezondheid en ziekte 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

nnb 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. l.F. Brosschot, Prof. Dr. Ph. Spinhoven 
6.0 
300 
2 
3e trimester 
Nederlands 

De afgelopen 30 jaar laten een grote toename zien van het onderzoek naar stress. Bovendien 
vonnt stress een van de belangrijkste problemen van de moderne samenleving. Stress is 
daannee een van de centrale onderwerpen geworden in de klinische en 
gezondheidspsychologie. Stressoren zijn externe gebeurtenissen o f  situaties die de persoon 
beïnvloeden en tot een breed scala aan lichamelijke en psychische problemen kunnen leiden. 
Tussen personen bestaan individuele verschillen in de wijze van reageren op een bepaalde 
stressor. Met name de cognitieve interpretatie van een stressor bepaalt de relatie tussen een 
potentiële stressor en de persoon. Hiernaast is het gebruik van een of meerdere 
copingstrategieën, en de regulatie van emoties van belang voor de aanpassing van de persoon. 
De effecten van stress kunnen variëren van kleine gedragsveranderingen tot klinische 
ziektebeelden, zowel lichamelijke als geestelijke. 

Tijdens de colleges zal aandacht besteed worden aan psychologische en biologische stress
modellen. Vanuit de gezondheidspsychologie zal aandacht besteed worden aan stress als 
oorzaak en onderhoudende factor van somatische ziekte. Belangrijke onderwerpen zijn de 
evolutionaire oorsprong van de stressrespons, en de betekenis daarvan in de huidige 
menselijke samenleving, en de effecten van emoties op het menselijk lichaam, waaronder het 
afweersysteem. Vanuit de klinische psychologie zal met name worden ingegaan op de relatie 
tussen ingrijpende levensgebeurtenissen en het ontstaan en in stand blijven van depressie en 
trauma-gerelateerde psychopathologie. Verder zal worden ingegaan op verschillende 
behandelmethoden van stress-management en traumaverwerking. De cursus sluit nauw aan bij 
de andere KLIG-cursussen 

Onderwijsvormen: 

Er worden in totaal 10 hoorcolleges gegeven. In een deel daarvan worden 
gezondheidspsychologische thema's besproken en in een ander deel worden de meer klinische 
thema's behandeld (zie beschrijving). Er worden een reeks werkgroepsbijeenkomsten 
gehouden waarbij een vraag vanuit de praktijk (gezondheidspsychologie en klinische 
psychologie) op wetenschappelijke wijze beantwoord wordt, d. W.Z. met behulp van 'state of 
the art' -literatuur. Daarbij toegewerkt naar een mondeling referaat. 



Studiemateriaal: 

-Robert Sapolsky (2003) An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. 
W H  Freeman & Co; updated. -Patricia A. Resick (2001), Stress and Trauma (Clinical 
Psychology, A Modular Course), Hove 

Toetsing: 

1 schriftelijk multiple choice tentamen, 1 referaat 

Ingangseis/advies: 

Inleiding in de psychologie + PKG gevolgd. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (l 0.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST De werkgroepen zijn 
verplicht! 



PB23 022 

Aandacht: theorie en praktijk 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. G. Band, Dr. J. Groeneweg, Prof. Dr. B. Hommel, Prof. Dr. R. 
Ridderinkhof, Dr. F. Poletiek 
6.0 

300 

2 
2e trimester 
Nederlands 

Mbt cursus: Prof. dr. B. Hommel, kamer 2-B05, tel. 06 29023062, E-mailadres: 
hommel@fsw. LeidenUniv.nIMbt werkgroepen: Dr. F. Poletiek 

Omschrijving: 

. Attention, one of the most colorful concepts in psychology, refers to a whole number of 
characteristics of human experience and behaviour: it is selective in expressing our 
preferences, integrative in binding multi-modal stimuli to coherent events, suppressive in 
inhibiting unwant�d thoughts, limited in restricting our multi-tasking abilities, and executive 
in controlling our actions. The course wi11 cover the history of research on attention, methods 
to analyze attentional processes, the neural basis and disorders of attention, individual 
èifferences, and applied issues, such as the impact of mental workload. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges. Verplichte werkgroepbijeenkomsten van 2 uur. De student schrijft in op één 
van vij f thema's. De thema's zijn toepassingen, fundamentele kwesties, of cruciale 
(onverklaarde) verschijnselen in de cognitieve psychologie. Tijdens de bijeenkomsten wordt 
het thema behandeld en worden richtlijnen gegeven voor het schrijven van een 
wetenschappelijk verslag. Twee weken na de tweede bijeenkomst levert de student een essay 

In. 

S tu diemateriaal : 

Johnson, A. & Proctor, R.W. (2003). Attention: Theory and practice. Sage Publications. 

Toetsing: 

Abstract, essay, tentamen 

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk. 



Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (l 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

- College sheets, literatuur- Infomlatie met betrekking tot de thema's van de werkgroepen 



PB22041 

Wetenschapsleer 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
dr. F. van der Velde 
6.0 
200 
2 
3 e trimester 
Nederlands 

Dr. F. van der Velde, kamer 2-A41, tel. 5273637, E-mailadres:vdvelde@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de filosofische grondslagen van de psychologie. Er 
worden zowel onderwerpen uit de klassieke wetenschapsfilosofie behandeld als onderwerpen 
uit de cognitieve filosofie (Philosophy of Mind). Daarnaast wordt nlÏmte ingericht voor 
theoretische implicaties van culturele en genderaspecten van-de psychologie. 

Studenten worden ingeleid in de volgende kennis en vaardigheden: - Algemene oriëntatie in 
de filosofische achtergronden en grondslagen van de psychologie (en wetenschap in het 
algemeen). - Vaardigheden in analyseren, conceptualiseren, redeneren; problemen (van een 
meer abstract niveau) stellen en beantwoorden.- Reflectie op de psychologie als wetenschap. 
Meer in het bijzonder: - Kennismaking met discussie over conceptuele "gereedschappen" van 
wetenschap cq psychologie; zoals over theorie en empirie; wetten, modellen en feiten; 
waarheidstheorieën; verklaringen; reductie, supervenience, verklaringsniveaus en 
verklaringspluralisme; causaliteit (oorzaken vs redenen); verhouding wetenschap en common 
sense. - Kennismaking met discussies over moderne wetenschapsfilosofieën: zoals logisch 
positivisme en haar critici; post-positivistische alternatieven (o.a hermeneutiek, sociaal 
constructionisme ); realisme vs relativisme. - Kennismaking met wetenschapssociologische 
claims; en wetenschapspsychologisch onderzoek. - Kennismaking met het terrein van de 
cognitieve filosofie (Philosophy of Mind) c.q. wijsgerige psychologie: zoals cognitie & 
gedrag; "mind-body-brain". - Kennismaking met de belangrijkste culturele en gender thema's 
in de psychologie. 

Onderwijsvormen: 

10 hoorcolleges. 

Studiemateriaal: 

- S. Bern & H. Looren de Jong (1997). Theoretical Issues in Psychology. London: Sage (€ 
36,-).- Syllabus Wetenschapsleer, Cultuur en Gender 2004 (een klapper met artikelen), te 
verkrijgen bij de Servicedesk op 1 ste verdieping van het Pieter de la Courtgebouw. 



Toetsing: 

Het tentamen bestaat uit 50 meerkeuzevragen. Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van 
te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

Nuttige informatie, colleges, studievragen en uitwerkingen. 



Derde jaar (mono) 04-05 Page 1 of 1 

Derde jaar monodisciplinair Psychologie 04-05 

( Cursussen J( Voorlichting Je Toelating )[ Inschrijving Jf� Roosters 'l( Honours Programme J 

In het derde jaar zul je al een goed beeld hebben van je toekomstplannen: een masteropleiding met de 
nadruk op een bepaald vakgebied of een beroepsveld. Dit zal de sturing geven aan je keuze voor cursussen 
in het derde jaar. De cursussen zullen een verdieping geven in de theorie, maar zullen ook aandacht 
besteden aan vaardigheden op het gebied van onderzoek en toepassing van wetenschappelijke kennis. 

Keuze van 4 uit 9 
In het derde jaar van de opleiding dienen studenten van de cursussen van 10 ECTS een keuze te maken van 
4 cursussen, waarvan 2 in het eerste en 2 in het tweede trimester. Daarnaast wordt er in het derde trimester 
een bachelorproject van 20 ECTS gedaan. 

Titel 

.S� . .Q.:_.s..�Q.Q.r.q .. �I .i.o.g .... �n .. Q.�rnyIQ.� .. Qjng., .. 

Cognitieve ergonomie .. 

ÇQgo..it.i�y.� .. ..n�l)rQ.w..�J.�.o..§çhÇJP.: .. :. 
s.�Q.: . . . çQnJIj.çt_�.o. .. . çQQP.�.r.�ti.�.: .. : 
Gezondheidspsychologie .. 

KI..i.n.i.§ç.h.�.�.?l)rQP§.Y.Gh.QJQg.i.�.:., 

Bachelorproject. . 

Voorl ichti ng 

ECTS 

10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
10.0 
20.0 

Niveau 
400 
300 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

Print -� ', _. ___ •••••••••••••• • :-.... _J' 

Voorlichtingen over het derde jaar en over de masteropleiding vinden plaats in de periode april-juni. De 
huidige tweedejaars zullen daarover een e-mail ontvangen, er zal ook via andere kanalen aandacht aan 
worden besteed. 

Toelatingseisen 
Om aan het derde jaar te kunnen beginnen zul je in ieder geval je propedeuse moeten hebben behaald. 
Daarnaast geldt er voor iedere cursus dat de bijbehorende cursus van de sectie uit het tweede jaar moet zijn 
behaald. Multivariate Data-analyse is een verplichte voorwaarde voor de deelname aan het Bachelorproject. 

Inschrijving 
Inschrijving voor de cursussen gaat via U-TWIST en kan van 16 juni tot 16 augustus . Je kunt je alleen voor 
cu rsussen aanmelden indien je aan de ingangseisen voldoet. Daarnaast mag je je voor maximaal 4 van de 9 
B3-cursussen opgeven, wanneer je dit aantal overschrijdt dan zullen je al inschrijvingen ongeldig worden 
verklaard. Indien je problemen ervaart met de inschrijving in U-TWIST neem dan contact op met de 
Qnd�r:wH§QÇJIj� . 

De inschrijving voor het bachelorproject in december 2004. 

Roosters (check in augustus de eventuele roosterwijzigingen) 

11 onderwijsrooster 
111 trimesterindeling 
11 t�nt�m�nrQQ$t�r 

http://www.studiegids.1eidenuniv.nl/index.php3 ?printpage=tme&m=56&c=2418&t=&... 16-7 -2004 



PB34100 

Baehelorproj eet 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

dr. Wido la Heij 

Omschrijving: 

Psychologie 
nvt 
20.0 
400 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

De Bachelorscriptie is een zelfstandig vervaardigd wetenschappelijk werkstuk met een 
studielast van 20 ECTS. In de scriptie wordt verslag gedaan van een binnen het 
Bachelorproject uitgevoerd (deel)onderzoek, waarin met behulp van interviews, vragenlijsten, 
laboratoriumexperimenten of andere methoden gegevens zijn verzameld. Het onderzoek kan 
fundamenteel zijn of toegepast-wetenschappelijk. Zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
methoden zijn mogelijk. Voorbeelden van experimenteel onderzoek zijn surveys, simulatie
onderzoek, actie-onderzoek, evaluatie-onderzoek en (participerende) observatiestudies. 

Een Bachelorscriptie heeft de kwaliteit en vormgeving van een wetenschappelijk 
tijdschriftartikel of onderzoeksrapport. Uit de scriptie moet blijken dat de student in staat is tot 
het systematisch uitwerken van een probleemstelling en tot het geven van kritische reflectie 
op grond van theoretische inzichten. Ook moet de student in staat zijn verantwoorde keuzes te 
maken uit de diverse sociaal-wetenschappelijke onderzoeks- en dataverwerkingsmethoden. 
Met de scriptie toont de student aan te beschikken over een brede beheersing van de in de 
loop der studiejaren opgedane psychologische kennis en vaardigheden. Hoewel het onderzoek 
binnen het Bachelorproject veelal in groepsverband zal worden opgezet en uitgevoerd, wordt 
de scriptie daarom in principe individueel geschreven. 

Onderwijsvormen: 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij gedurende het gehele derde trimester (met . 
uitzondering van één onderwijsvrije week begin mei) aan het project werken. Gezien de 
beperkte duur van het project - effectief tien weken - is een goede fasering van het grootste 
belang. 

Gedurende de eerste twee weken van het project (de voorbereidingsfase) zullen de deelnemers 
zich inlezen in de theorie van het gekozen onderwerp en zal in discussies binnen de groep en 
in overleg met de begeleider de probleemstelling verder gepreciseerd worden. Hierbij wordt 
er zoveel mogelijk naar gestreefd individuele deelnemers verantwoordelijk te maken voor een 
deelonderzoek (bijvoorbeeld in de vorm van een eigen experiment of in de vorm van een 
analyse van een specifiek aspect van de verkregen data). Na twee weken moeten de 



deelnemers een individueel geschreven onderzoeksvoorstel bij de begeleider indienen. De 
eisen die aan dit voorstel worden gesteld vindt u in de Bijlage hieronder. 

In de volgende zes weken (de uitvoeringsfase) wordt het onderzoek uitgevoerd en worden de 
resultaten geanalyseerd. Gedurende deze periode kunnen de deelnemers de Inleiding van hun 
scriptie aanvullen en verbeteren en delen van de Methode- en Resultatensecties schrijven. De 
resterende twee weken (de afrondingsfase) zullen worden besteed aan het bediscussiëren van 
de verkregen resultaten, het schrijven van de Discussie-sectie en de verdere afronding van de 
scriptie. De scriptie dient in week 23 bij de begeleider te worden ingeleverd. De begeleider 
beoordeelt de scriptie - op basis van de in de Bijlage vermelde criteria - in de daaropvolgende 
twee weken. Goedgekeurde scripties worden steekproefsgewijs beoordeeld door de Bachelor
projectcoördinator van de sectie waarbinnen het project is uitgevoerd. De deelnemers dienen 
zich te realiseren dat een goedgekeurde Bachelorscriptie een voorwaarde is voor inschrijving 
bij een Masteropleiding. 

Studiemateriaal: 

Bij dit studieonderdeel hoort een syllabus, die aan het eind van het tweede trimester bij de 
service desk verkrijgbaar is. Deze syllabus bevat informatie over de algemene gang van 
zaken, de fasering, het opstellen van een onderzoeksvoorstel, het kiezen van een 
analysemethode, het schrijven van het eindverslag, de financiering van het project en de 
ethiek van het doen van onderzoek. 

Toetsing: 

Omvang en vorm van de scriptie: Qua omvang moet gedacht worden aan 20-30 pagina's, 
inc1usief referenties, exclusief eventuele bijlagen. De scriptie kan, in overleg met de 
scriptiebegeleider, in het Nederlands of in het Engels worden geschreven. Scripties moeten in 
veel aspecten voldoen aan de normen van de APA (American Psychological Association). De 
AP A manual is in de bibliotheek in te zien. OITI de leesbaarheid te bevorderen kan op 
sommige punten van de APA richtlijnen worden afgeweken. Zo kunnen tabellen en grafieken 
direct in de tekst worden geplaatst. 

Meer informatie over de opzet en beoordeling (Word-document, opent in nieuw scherm). 

Ingangseis/advies: 

Inschrijving voor een bachelorproject is slechts mogelijk wanneer de propedeuse is behaald 
en het vak Multivariate data-analyse uit het tweede studiejaar met goed gevolg is afgerond. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf december 2004. 



PB34090 

S&O:Conflict en Coöperatie 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
dr. Ilja van Beest, dr. Fieke Harinck, dr. Peter de Heus, prof. dr. Etty 
J ehn, dr. Laetitia Mulder, dr. Wolf gang Steinel. 
10.0 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

dr. Ilj a van Beest en dr. Pieke Harinck 

Omschrijving: 

Basis: De mens is een sociaal wezen. Een belangrijk deel van ons leven speelt zich af in 
groepen en organisaties. Dit heeft grote voordelen omdat mensen op deze manier doelen 
kunnen verwezenlijken die ze niet alleen voor elkaar krijgen. Het heeft echter ook nadelen 
omdat samenwerken en conflict vaak hand in hand gaan. In de huidige cursus laten we zien 
welke aspecten hierbij een rol spelen. Thema's die aan de orde komen zijn: groepscompositie, 
team-prestaties, onderhandelen, conflict-hantering en besluitvorming. Als onderdeel van deze 
cursus worden tevens onderzoekscolloquia georganiseerd. Dit zijn lezingen van 
vooraanstaande onderzoekers die recente ontwikkelingen in onderzoek op het gebied van 
Conflict en Coöperatie presenteren. 

Specialisatie: Er zijn twee globale thema's waarin de studenten zich kunnen specialiseren: 

(1) Evolutie van Coöperatie: Mensen in teams of groepen zijn van elkaar afhankelijk om 
bepaalde doelen te bereiken. Zo kan een leidinggevende niet zonder de coöperatie van zijn of 
haar medewerkers, en zo kan een zelfsturend team alleen maar functioneren als alle leden zich 
in willen zetten. In deze specialisatie wordt dieper ingegaan op het ontstaan van coöperatie. 
Aan de hand van sociale dilemma' s, sanctiesystemen, en speltheorie wordt het tot stand 
komen van coöperatie nader belicht. (2) Conflict en Onderhandelen: In organisaties en teams 
moeten mensen vaak onderhandelen. Men onderhandelt met leidinggevenden over het salaris, 
met klanten over budgetten en deadlines, en met collega's over wie er deze keer de koffie gaat 
halen. Er zijn veel manieren om te onderhandelen en om tot een overeenkomst te komen. Er 
zijn ook veel valkuilen die je tegen kunt komen tijdens het onderhandelen. In deze 
specialisatie gaan we dieper in op de verschillende manieren waarop je kunt onderhandelen, 
en wat de gevolgen hiervan zijn. 

Onderwijsvormen: 

Tijdens zes hoorcolleges worden de studenten ingeleid in de grondslagen van het brede 
onderwerp "Conflict en Coöperatie" aan de hand van de basisliteratuur. De hoorcolleges 
worden afgesloten met een tentamen. Na deze hoorcolleges worden de studenten ingedeeld in 
werkgroepen (van maximaal 15 personen) die in zes bijeenkomsten nader ingaan op een 



thema. Het programma van de werkgroepen zal bestaan uit een intensieve kennismaking met 
de literatuur en vooral de toepassing daarvan: de vaardigheid om iets te doen met zulke kennis 
voor het oplossen van een probleem. Dat kan een maatschappelijk probleem zijn of een 
theoretisch probleem, in ieder geval een kwestie waarvoor een gedegen analyse aan een 
voorstel tot verandering gekoppeld is, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deelnemers 
schrijven hierover een werkstuk. 

Studenten dienen bij inschrijving voor deze cursus direct een keuze te maken voor een van de 
twee specialisaties. Zie U-twist, werkgroep aanmeldingen CCI of CC2. Er wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van iedere student. 

Studiemateriaal: 

Basisdeel: John Levine & Richard Moreland (2004). Group processes: Key readings. 
Routledge Psychology Press: Londen Werkgroepen: literatuur wordt bekend gemaakt in de 
werkgroep 

Toetsing: 

Het cijfer zal bestaan uit een gewogen gemiddelde van een tentamen over de basisliteratuur en 
een individueel geschreven werkstuk. Het tentamen bestaat uit meerkeuzevragen. Actieve 
participatie tijdens de werkgroepen zal meewegen in het cijfer van het werkstuk. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse en de"B2-cursus Groepsdynamica. Voor het studiejaar 2004-2005 wordt afgezien 
van de voorwaarde dat Gropesdynamica met een voldoende is afgesloten. 

Insch rijvin g: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U -TWIS T. 



PB34080 

S&O: Beoordeling en beïnvloeding 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
dr. Dancker Daamen, dr. Henk Staats, dr. Colette van Laar, dr. 
Manuela Barreto, dr. Wim van Breukelen, dr. Daan Scheepers, dr. 
Hans Knegtmans, dr. Mieneke Weenig , dr. Herman Steensma. 
10.0 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

dr. Dancker Daamen, dr. Henk Staats 

Omschrijving: 

Basis: In elk sociaal verband - een gezin, een sportclub, een professionele organisatie -
worden gedachten, gevoelens en gedrag sterk bepaald door anderen. Wat anderen van ons 
denken, hoe wij over anderen denken en wat wij van hen leren, stuurt onze voorkeuren, 
emoties en gedragingen. Deze cursus laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Thema' s die aan de 
orde komen zijn onder andere attributieprocessen (hoe trekken mensen conclusies over het 
gedrag van anderen en zichzelf), attitudes (attitudevorming en -verandering, zoals 
bijvoorbeeld uitgewerkt in voorlichting en reclame), schema' s bij de beoordeling van 
personen (bijvoorbeeld stereotypering, het toeschrijven van kenmerken op basis van 
groepslidmaatschap en discriminatie als mogelijk gevolg daarvan), besluitvorming (impulsief, 
automatisch, beredeneerd), leiderschap (persoons- of taakgericht), en emoties in sociaal 
gedrag. Als onderdeel van deze cursus worden tevens onderzoekscolloquia georganiseerd. Dit 
zijn lezingen van vooraanstaande onderzoekers die recente ontwikkelingen in onderzoek op 
het gebied van Beoordeling & Beïnvloeding presenteren. Specialisatie: Er zijn vier thema's 
waarin studenten zich kunnen specialiseren: 

(1) Attitudes: hoe komt een attitude tot stand, waardoor wordt hij onderbouwd, hoe 
belangrijk zijn attitudes voor het bepalen van gedrag, hoe kunnen attitudes worden veranderd? 
Deze vragen zijn van groot belang om bijvoorbeeld te begrijpen hoe voorlichting en reclame 
werken. Wat kun je daarvan verwachten, wat niet? 

(2) Stereotypering: mensen zijn razendsnel in het indelen van anderen in categorieën. Ze 
schrijven anderen op grond van die categorie ook allerlei eigenschappen toe. Wanneer treedt 
dat met name op en wanneer zijn oordelen meer individueel bepaald? Wat voor gevolgen 
heeft dat voor de bejegening van anderen? Gebeurt dat bewust, onbewust, is het te sturen? 
Leidt het automatisch tot discriminatie, en zoja welke vormen van discriminatie? 

(3) Leiderschap en management: Het succes van teams, afdelingen en organisaties staat of 
valt met de vraag of hun leiders (coaches, chefs, directeuren) hun werk goed doen. Maar 
welke criteria moet je precies aanleggen om te bepalen of een leider goed is: de teamsfeer of 
de prestaties of allebei? Worden goede leiders geboren of kan iedereen het leren om goed 
leiding te geven? En wat doen goede leiders eigenlijk en wat doen ze juist niet? 



(4) Emoties: Emoties bieden inzicht in de subjectieve beleving en betekenis die mensen aan 
bepaalde sociale situaties geven. Emoties kunnen ook gedrag sturen: Als men bijvoorbeeld 
een probleem heeft veroorzaakt in de organisatie waarin men werkt, leidt dit dan tot schaamte 
en terugtrekgedrag of juist tot gevoelens van schuld en pogingen tot reparatie? Of ligt het er 
maar aan? En waaraan dan? 

Onderwijsvormen: 

Tijdens zes hoorcolleges worden de studenten ingeleid in de grondslagen van het brede 
onderwerp "Beoordeling en beïnvloeding" aan de hand van de basisliteratuur. De 
hoorcolleges worden afgesloten met een tentamen. Na deze hoorcolleges worden de studenten 
ingedeeld in werkgroepen (van maximaal 15 personen) die in zes bijeenkomsten nader ingaan 
op een thema. Het programma van de werkgroepen zal bestaan uit een intensieve 
kennismaking met de literatuur en vooral de toepassing daarvan: de vaardigheid om iets te 
doen met zulke kennis voor het oplossen van een probleem. Dat kan een maatschappelijk 
probleem zijn of een theoretisch probleem, in ieder geval een kwestie waarvoor een gedegen 
analyse aan een voorstel tot verandering gekoppeld is, gebaseerd op wetenschappelijk 
onderzoek. Deelnemers schrijven hierover een werkstuk. 

Studenten dienen bij inschrijving voor deze cursus direct een keuze te maken voor een van de 
vier specialisaties. Zie U-twist, werkgroepaanmeldingen SO 1, S02, S03 of S04. Er wordt 
zoveel als mogelijk rekening gehouden met de voorkeur van iedere student. 

Studiemateriaal: 

Basisdeel: Vonk, R. (2002). Cognitieve Sociale Psychologie. De psychologie van het 
dagelijkse denken en doen. Utrecht: Lemma, plus een reader met enkele artikelen over 
onderwerpen waaraan in het boek weinig aandacht besteed wordt. 

Specialisatie: literatuur wordt bekend gemaakt in de werkgroep 

Toetsing: 

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de cijfers voor het m.c.tentamen en voor het 
individueel geschreven werkstuk. Het tentamen toetst de kennis over de collegestof en de 
basisliteratuur. Actieve participatie tijdens de werkgroepen zal meewegen in het cijfer voor 
het werkstuk. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse en de B2-cursus Groepsdynamica. Voor het studiejaar 2004-2005 wordt afgezien 
van de voorwaarde dat Groepsdynamica met een voldoende is afgesloten. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10. 00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
Van te voren via U-TWIST. 



PB34030 

Psychopathologie, Diagnostiek & Behandeling 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
dr. W. van der Does, drs. E. van Dijk, dr. B. Elzinga, drs. A. van 
Emmerik, dr. L. Eurelings-Bontekoe dr. G. Engels, dr. W. Heuves, 
dr. K. Roelofs, prof. dr. E. Hoencamp, dr. G. Noordenbos, prof. dr. 
Ph. Spinhoven. 
10.0 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

dr. Liesbeth Eurelings-Bontekoe. 

Omschrijving: 

Het doel van de cursus is om vanuit het' science-practitioner' model: a) een verdieping te 
geven van de kennis van de belangrijkste psychopathologische beelden en b} kennis te maken 
met de belangrijkste psychologische interventievormen, de achterliggende theoretische 
referentiekaders, diagnostiek en indicatiestelling. 

Verschillende vormen van psychopathologie worden belicht: angststoornissen, 
stemmingstoornissen, somatoforme stoornissen, psychose en persoonlijkheidstoornissen. 
Daarbinnen komen de volgende thema's aan de orde: fenomenologie, diagnostiek, 
differentiële diagnostiek, co-morbiditeit. Ook wordt aandacht besteed aan 
verklaringsmodellen en empirische ondersteuning daarvan, epidemiologie en individuele 
verschillen (jeugdigen, ouderen, vrouwen, allochtonen). 

Verschillende vormen van psychotherapie worden belicht. Hiertoe zullen de belangrijkste 
psychologische interventiestrategieën aan de hand van uitgangspunten en basisbegrippen 
worden besproken. Tevens wordt de gevolgde werkwijze met het bespreken van 
praktijkvoorbeelden en videodemonstraties geïllustreerd. Aandacht wordt besteed aan taxatie 
en indicatiestelling op basis van het inschatten van behandeldoelen, -mogelijkheden en -
wensen. Aan de wetenschappelijke onderbouwing van de gepresenteerde interventievormen 
wordt uitgebreid aandacht besteed. 

Onderwijsvormen: 

Er zijn 10 wekelijkse colleges van 2 uur. Tijdens de colleges wordt theorie afgewisseld nlet 
praktijkvoorbeelden. Hiernaast zijn er 10 begeleidende werkgroepen van 2 uur. Tijdens de 
werkgroepen zullen videodemonstraties worden vertoond en zal dieper op de inhoud van de 
colleges en de tentamenstof worden ingegaan. 

Studiemateriaal: 



- Rachman, S. (1997). Anxiety. London: Psychology Press. - Hammen, C. (1997). 
Depression. London: Psychology Press. - Birchwood, M. & Jackson, Chr. (2001). 
Schizophrenia. London: Psychology Press. Literatuur voor somatoforme stoornissen in 
klapper & Len Sperry (2003) Handbook ofDiagnosis and Treatment ofDSM-IV-TR 
Personality Disorders. New York; Brunner-Routledge 

Toetsing: 

1 schriftelijk multiple choice en essay tentamen, 1 paper over een controversieel thema. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse. Daarnaast voldoende behaald voor de cursus Stress, gezondheid en ziekte. Voor 
het studiejaar 2004-2005 is alleen een voldoende voor het tentamen een voorwaarde voor 
inschrijving. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U -TWIS T. 



PB34040 

Gezondheidspsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. Dr. S. Maes, Dr. V. De Gucht, Dr. W. Gebhardt, Dr. A. 
Kaptein, Dr. M. van der Doef, Dr. P. Van Empelen. 
10.0 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Prof.dr. S. Maes (colleges) en Dr. V. De Gucht (werkgroepen) 

Omschrijving: 

Het doel van de cursus is om: Inzicht te verwerven in de basisbegrippen, theoretische 
modellen en psychologische interventies met betrekking tot gezondheids- en 
ziektegedrag. 
Kennis te maken met ( algemene) principes en toepassingsgebieden van 
gezondheidsbevordering. 
Inzicht te verwerven in de psychosociale consequenties van chronische ziekte en 
interventies m.b.t. self-management en kwaliteit van leven bij chronisch zieken <lUL> 
Onderwerpen van de colleges: <OL> 
Gezondheidsgedrag en primaire preventie (P. van Empelen) 
Verklaring van gezondheidsgedrag (P. van Empelen) 
Verandering van gezondheidsgedrag (P. van Empelen) 
Gezondheidsbevordering op de werkplek (S. Maes) 
Symptoomperceptie en ziektebeleving (S. Maes) 
Pijnbeleving ( V. De Gucht) 
Psychosociale consequenties van chronische ziekte (S. Maes) 
Omgaan n1et chronische ziekten (S. Maes) 
Psychologische interventies bij chronische ziekten (V. De Gucht) 
Psychologische aspecten van terminale ziekte (S. Maes) 

Onderwijsvormen: 

Er zijn 10 wekelijkse col leges van twee uur. Tijdens de colleges wordt de bespreking van 
theoretische modellen aangevuld met praktische voorbeelden m.b.t. gezondheidsbevordering 
en psychologische diagnostiek en interventies bij chronisch zieken. Hiernaast zijn er 10 
begeleidende werkgroepen van twee uur. In de werkgroepen krijgen studenten opdrachten die 
aansluiten bij hun eigen (on)gezond gedrag en patiëntendemonstraties. Er is ook een 
kennismaking gepland met het praktijkveld. Werkgroepdocenten zijn o.a. P. van Empelen, S. 
Boersma, V. De Gucht, W. Gebhardt, S. Huisman, C. Verhoeven, M. Van der Doef. 



Studiemateriaal: 

Taylor, S. (2003). Health Psychology (International Edition). New Vork: Mc Graw
HilI. 
Syllabus 

Toetsing: 

Schriftelijk tentamen. Voor de werkgroepen bestaat een aanwezigheidsplicht en er dienen 
huiswerkopdrachten gemaakt te 
worden. Tentamenstof: Relevante 
hoofdstukken uit het boek van Taylor, de syllabus en de hand-outs (blackboard) 

Ingangseis/ advies: 

Propedeuse. Daarnaast voldoende behaald voor de cursus Stress, gezondheid en ziekte. Voor 
het studiejaar 2004-2005 is alleen een voldoende voor het tentamen een voorwaarde voor 
inschrij ving. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



PB34060 

Cognitief-intellectuele ontwikkeling - Van theorie naar 

praktijk 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Mw. dr. W.C.M. Resing, Dr. M.V.J. Veenman, Dr. H.H. Boelens 
10.0 
300 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Inhoudelijk : Mw. dr. W.C.M. Resing (0&0): op dinsdagen tussen 13 en 14 uur, kamer 2A-
17, tel. 071-5273680. 

Voor praktische zaken kunnen vragen worden gesteld aan de betreffende docent of 
werkgroepbegeleiders; voor roosterzaken en dergelijke: secretariaat 0&0, kamer 2A07, tel. 
071-5273644. 

Omschrijving: 

Doel van deze cursus is een verdieping te bieden van ondenverpen die in het eerste jaar 
slechts kort aan bod zijn gekomen op het gebied van de cognitief-intellectuele ontwikkeling. 
Verschillende aspecten van de cognitief-intellectuele ontwikkeling zullen verder worden 
uitgediept, waarbij de nadruk zal liggen op de ontwikkeling van strategieën om problemen op 
te lossen en de daarbij optredende ontwikkelingsmechanismen en individuele verschillen. 

Aspecten van de cognitief-intellectuele ontwikkeling die zullen worden uitgediept zijn onder 
andere taalontwikkeling en conceptvorming, de ontwikkeling van metacognitie, geheugen- en 
perceptuele ontwikkeling, de ontwikkeling van het denken, redeneren en beginnend 
probleemoplossen, de intellectuele ontwikkelingen en de ontwikkeling van schoolse 
vaardigheden (lezen, rekenen, schrijven), 

Steeds is er, naast aandacht voor de normale ontwikkeling, een link naar de atypische of 
afwijkende ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld taalontwikkelingsstoornissen, intellectuele 
stoornissen en leerstoornissen. Er is niet alleen aandacht voor deviant gedrag aan de 
onderkant van het spectrum (de stoornis) lnaar ook voor deviantie naar boven (bijvoorbeeld 
hoo gbegaafdheid). 

Onderwijsvormen: 

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: 10 hoorcolleges, 3 werkgroepen, het 
schrijven van een paper en het volgen van 2 symposia. 

In de colleges zal een aantal thema' s uit de cognitieve ontwikkeling (en stoornissen) nader 
worden toegelicht. Steeds zal de normale ontwikkeling worden besproken, gevolgd door de 



deviante ontwikkeling of individuele verschillen in ontwikkeling, waarna een link met de 
praktijk zal worden gelegd, bijvoorbeeld door gebruik van videomateriaal of opdrachten. De 
atypische ontwikkeling binnen specifieke groepen, zoals hoogbegaafde of mentaal 
geretardeerde kinderen, kinderen met veel of weinig metacognitieve vaardigheden neemt een 
belangrijke plaats in in de colleges (zie ook: symposia). Daarbij staat de relatie met en de 
invloed de cognitief-intellectuele ontwikkeling van het kind en de adolescent centraal. 

Naast de colleges, zijn praktische onderdelen. Ten eerste is er een werkopdracht, waarbij een 
paper dient te worden geschreven. Hierbij zal in de werkgroepen nadere begeleiding worden 
gegeven. De paperonderwerpen zijn gerelateerd zijn aan de colleges en aan de expertise van 
de begeleidende docenten. Bij inschrijving voor de werkgroepen (zie U-twist) wordt gekozen 
voor een door de docent vastgesteld onderwerp, bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
metacognitie of leerpotentieel meting of IQ? Er zijn 3 werkgroepbijeenkomsten:(l) bij 
aanvang van de cursus (uitleg over hoe en waarom); (2) 14 dagen later (student levert 
vraagstelling en te behandelen literatuur in); (3) in week 10 van de cursus (voor inschrijving 
en tijden: zie U-twist en Blackboard). 

Ten tweede worden er 2 symposia georganiseerd waar gastsprekers vanuit de praktijk 
onderwerpen, die tijdens de colleges aan bod zijn gekomen, bespreken. De sprekers geven een 
beeld van het werkveld van de ( cognitieve) ontwikkelingspsycholoog; met name de 
verstoorde cognitieve ontwikkeling zal centraal staan. Van studenten wordt voorbereiding en 
deelname aan dit symposium verwacht. Onderwerpen waarvoor gastsprekers kunnen worden 
uitgenodigd zijn bijvoorbeeld: hoe vindt de diagnostiek en behandeling plaats van 
dyslectische kinderen of kinderen met dyscalculie; programma's voor hoogbegaafden in het 
basisonderwijs; welke taalstoomissen zijn er zoals en hoe komt een psycholoog erachter 
welke stoornis een (doof) kind heeft en hoe deze te behandelen. 

De werkgroepen en de symposia hebben een verplicht karakter. De paper moet verplicht 
geschreven worden en met een voldoende zijn afgerond. Zij vormt onderdeel van de toetsing. 

De hoorcolleges beslaan 20 contacturen; de werkgroepen 6; de symposia in totaal 8; 
Daarnaast wordt uitgegaan van 180 uur zelfstudie en 40 uur voor het schrijven van een paper. 

Studiemateriaal: 

Stofvoor het tentamen: Siegler, R.S. & Alibali, M.W. (2004). Children's thinking (4e 
editie, 448 pags.). Pearson, Prentice Hall. [ISBN 0131293338]. 
Resing, W.C.M. & Drenth, P.l.D. (2001). Intelligentie: weten en meten. (192 pags.) 
Amsterdam: Nieuwezijds. [ISBN 90-5712-040-2]. 
Syllabus Cognitief-intellectuele ontwikkeling, 2004 (zie Blackboard). 
Alle collegestof maakt deel uit van de tentamenstof. 

Stof voor het schrijven van een paper: In de syllabus zijn aanwijzingen opgenomen voor het 
schrijven van een wetenschappelijke paper. Ook wordt gebruik gemaakt van een website 
waarop is aangegeven hoe een dergelijke paper (in APA stijl) dient te worden vormgegeven. 
In het boek van Siegler (zie boven) is door de uitgever een toegangscode voor deze website 
opgenomen. De student kan 2 jaar gebruik maken van de informatie op deze site. (NB: 

gebruik deze informatie dus voor de volgende werkstukken (BA-MA). Verdere informatie: 
zie Blackboard.Voor elke paper dient de student, in overleg met werkgroepbegeleider, 
tenminste 5 recente artikelen te gebruiken, in combinatie met de tentamenstof. Minimaal 4 
van deze artikelen dienen Engelstalig te zijn. 

Toetsing: 



De literatuur (boek plus syllabus) plus de inhoud van de colleges vonnen tezamen de stof 
waarover schriftelijk getentamineerd wordt. Het tentamen bestaat uit een mix van multiple 
choice en open vragen.De paper dient voor aanvang van symposia 1 ingeleverd te zijn en 
dient, voorafgaande aan uiterlijk de herkansing (dit studiejaar) , als voldoende beoordeeld te 
zijn. De papers worden uiterlijk tweemaal van commentaar voorzien door de docent.De 
werkgroepen, paper en het bijwonen van de symposia zijn verplicht. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse en de B2-cursus Ontwikkelingspsychopathologie. Voor het cursusjaar 2004-2005 
is de cursus Ontwikkelingspsychopathologie geen voorwaarde voor inschrijving. 

Rooster: 

De colleges worden één maal per week worden gegeven en starten in september. Er zijn 3 
begeleidende werkgroepen: introductie paper (week nr 38) ; keuze van onderwerp, literatuur 
en vraagstelling (week nr 40); eindbespreking (week nr 46); De symposia staan gepland in 
weeknrs 49 en 5 0; de papers worden voor het eerste symposium ingeleverd. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur) . NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U -TWIS T. 



PB34070 

Sociale en Emotionele ontwikkeling - Van theorie naar 

praktijk 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Mw. dr. C. Rieffe 

Omschrijving: 

Psychologie 
Mw. dr. C. Ri effe , Mw. dr. C. Bokhorst, Dr. M.V.J. Veenman 
10.0 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Het doel van deze cursus is om studenten een verdieping te bieden over ondenverpen die in 
het eerste en tweede jaar al aan bod zijn gekomen op het gebied van de sociale en emotionele 
ontwikkeling. Hierbij zullen verschillende aspecten van het sociaal-emotioneel functioneren 
in kinderen gedurende de colleges theoretisch verder worden uitgediept, maar zal tevens een 
link wordt gelegd naar de atypische ontwikkeling (b.v. kinderen met autisme en kinderen met 
een angststoomis) en de praktijk. Doel hiervan is dat studenten niet alleen op theoretisch 
niveau hun kennis vergroten, maar ook zien welke implicaties een atypische ontwikkeling kan 
hebben op het dagelijks functioneren van kinderen en hoe hier mee om te gaan. Belangrijk 
hierbij is dat de aandacht niet alleen uitgaat naar risico factoren, maar ook naar beschermende. 
factoren in de ontwikkeling. 

Het programma bestaat uit twee onderdelen: 10 hoorcolleges en daarnaast praktische 
opdrachten, werkgroepen en een symposium. Beide onderdelen beslaan 20 contact uren (40 

contact uur in totaal, inclusief voorbereiding en uitvoering van de praktische opdracht, het 
werkbezoek en het symposium). Daarnaast gaan wij uit van 200 uur zelfstudie voor het 
tentamen en de voorbereiding van het symposium buiten de werkgroepen (zoals het contact 
leggen met gastsprekers en dergelijke). 

In de tien colleges zullen specifieke onderwerpen die essentieel zijn voor de sociale en 
emotionele ontwikkeling diepgaand worden besproken, zoals gehechtheid, theory of mind, 
emotionele competentie, faalangst en sociale angst. Voor elk onderwerp zal de normale 
ontwikkeling worden besproken, waarna de link met de praktijk zal worden gelegd. Dit krijgt 
op verschillende manieren vorm. Enerzijds zullen individuele verschillen worden besproken 
en wordt - bijvoorbeeld aan de hand van videomateriaal - ingegaan op klinische beelden die 
kunnen ontstaan wanneer kinderen of jongeren op één of meerdere gebieden een achterstand 
vertonen. Anderzijds zal een link worden gelegd met atypische ontwikkeling binnen 
specifieke groepen, zoals kinderen met autisme of dove kinderen en wordt bekeken wat 
daarvan de invloed is bijvoorbeeld op hun theory of mind ontwikkeling. Dit theoretische 
onderdeel zal worden geëxamineerd aan de hand van een tentamen. 



Naast de colleges, zijn er 3 praktische onderdelen. Al deze onderdelen zijn verplicht. Ten 
eerste een werkopdracht, waarbij studenten zelf bij een kind een psychologisch testje moeten 
afnemen, zoals een theory of mind test. Doel is dat studenten zelf gegevens vergaren over een 
individueel kind en deze gegevens kunnen analyseren vanuit een theoretisch kader dat tijdens 
de colleges is geboden. Verwacht wordt dat studenten hier een korte rapportage van schrijven. 
Dit zal in werkgroepen worden besproken (1 uur voorbereiding in werkgroep, 30 minuten 
testen, 2.5 uur schrijven verslag, 2 uur nabespreking in werkgroep). 

Het tweede praktische onderdeel is een praktijkbezoek aan afgestudeerde 
ontwikkelingspsychologen die in een klinische setting werkzaam zijn. Dit zal groepsgewijs 
plaatsvinden. Doel is dat studenten kUlmen zien wat afgestudeerde ontwikkelingspsychologen 
doen, waar ze terecht komen en hoe zij hun theoretische kennis in de praktijk toepassen. Het 
is de bedoeling dat studenten in groepj es van ongeveer 5 personen een praktijkbezoek 
brengen. Ook hiervan moeten korte verslagen worden geschreven, waarvan een aantal op de 
website van de sectie zullen komen (l .5 uur bezoek, 2.5 uur schrijven van verslag). 

Ten derde wordt in de één na laatste week een symposium georganiseerd waar gastsprekers 
vanuit de praktijk onderwerpen, die tijdens de colleges aan bod zijn gekomen, zullen 
bespreken. Ook hierbij staat weer de link tussen theorie en praktijk centraal. Onderwerpen die 
in dit symposium aan bod zullen komen zijn onderwerpen die ook in de colleges zijn 
besproken. Gastsprekers met relevante praktijkervaring worden hiervoor uitgenodigd. Van 
studenten wordt voorbereiding en deelname aan dit sym.posium verwacht. Voorbereiding zal 
plaatsvinden in werkgroepen die per onderwerp georganiseerd zullen worden en waarin 
studenten theoretisch gebaseerde discussie vragen zullen voorbereiden (voorbereiding in 
werkgroepen 4 uur, symposium dag 6 uur). De literatuur behorende bij het symposium en de 
presentaties op het symposium zelf (de hand-outs) maken ook deel uit van de tentamenstof. 

Onderwijsvormen: 

Onderwijsvorm 
Hoorcolleges 
Onderzoeksopdracht, incl werkgroepen 
Praktijkbezoek in kleine groepen 
Symposium 

Studiemateriaal: 

Tijd 
20 uur 
6 uur 
4 uur 

10 uur 

Toetsing 
tentamen 
verslag 

verslag 
tentamen 

Denham, S.A. (1998). Emotional development in young children. New Vork: The 
Guilford Press. [ISBN: 1-57230-360-3]. 
Syllabus met artikelen 
Artikelen behorende bij het symposium en de presentaties (hand-outs) op het 
sympOSIum. 

Toetsing: 

zie onder onderwijsvormen 

Ingangseis/ advies: 

Propedeuse en de B2-cursus Ontwikkelingspsychopathologie. Voor het cursusjaar 2004-2005 
is de cursus Ontwikkelingspsychopathologie geen voorwaarde voor inschrijving. 



Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



PB34010 

Cognitieve ergonomie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof.dr.P.Hudson, dI. e. Hurts, dr. J. Groeneweg, mw. dr. S. 
Akerboom 
10.0 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Prof. Dr P.T.W Hudson, lB17 tel 527 3820, email: Hudson@fsw.Leiden.Univ.nl 

Omschrijving: 

Een inleiding in hoe fundamentele kennis van Cognitieve Psychologie wordt toegepast in 
moderne omgevingen. De cursus bestudeert eerst de methodologische problemen van 
toepassing van cognitieve psychologie. Vervolgens zijn er colleges over het ontwerpen en het 
gebruik van complexe automatiseringssystemen en het internet, problemen rondom 
beslissingen, stress, en transport (verkeer, luchtvaart), toepassing van cognitieve 
psychoio gische kennis in de rechtbank en het ontwerpen ten behoeve van de ouder wordende 
mens.In de werkgroepen worden drie verschillende onderwerpen bestudeerd. Groepsleden 
moeten een analyse maken van een probleem (bijv. een ontwerp, een ongeluk, een rechtszaak) 
en rapporteren in een plenaire sessie over hun bevindingen en voorstellen voor verbeteringen. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges en werkgroepen met presentaties. 

Studiemateriaal: 

e.D. Wickens, J.D.Lee, Y. Liu & S.E. Gordon Becker (2004) Introduction to Human Factors 
Engineering. Pearson, London. Paperback 

Toetsing: 

Het eindcijfer wordt bepaald door: 

Tentamen (40%), Werkstuk (30%) Individueel Werkgroep rapport (30%) 

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse en de B2-cursus Van Perceptie naar Actie. Voor het studiejaar 2004-2005 zal 
alleen een voldoende voor het tentamen van VPNA een voorwaarde voor inschrijving zijn. 



Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

Ja (werkgroepopdrachten, college sheets). 



PB34050 

Klinische Neuropsychologie 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychoio gie 
Prof. dr. H.A.M. Middelkoop e.a. 
10.0 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Prof. dr. H.A.M. Middelkoop, kamer 2-A47, tel. 5273630 (FSW) / 5 262125 (LUMC). 
Telefonisch spreekuur op dinsdagochtend van 9.00-10.00 uur via tel. 5 262125 (secr. mw. J.  
V.d. Mey) . 

Omschrijving: 

Eén op de 5 mensen krijgt vroeg of laat in zijn leven te maken met een hersenaandoening 
zoals autisme, encephalitis, hersenkneuzing, CV A, epilepsie, schizofrenie of dementie. 
Patiënten met een (vermeende) cerebrale aandoening worden vaak doorverwezen naar een 
klinisch neuropsycholoog. Deze is gespecialiseerd in het kwantitatief in kaart brengen van de 
aard, ernst en beloop van cognitieve (concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, afasie etc. ) ,  
emotionele- en gedragsstoornissen (karakterveranderingen, depressie e. d.) en de behandeling 
of het management hiervan. De klinisch neuropsycholoog beschikt derhalve over een gedegen 
kennis van de bouw, werking en beïnvloeding van het gezonde (ontwikkelende) en zieke 
brein. Belangrijke klinisch neuropsychologische vraagstellingen zijn: Is er sprake van 
(non)cognitieve functiestoornissen? Worden de stoornissen veroorzaakt door een 
beschadiging van of storing in de hersenen? Welke gevolgen hebben de stoornissen voor het 
dagelijks leven van de patiënt? Zijn er therapiemogelijkheden? De klinische neuropsychologie 
zal zich in de komende jaren steeds meer ontwikkelen tot een 'evidence-based practice', dat 
wil zeggen een wetenschappelijk beargumenteerd klinisch neuropsychologisch handelen dat 
gericht is op kwaliteitsverbetering, effectiviteit en doelmatigheid. Dit betekent dat de klinisch 
neuropsycholoog ook wetenschappelijk vaardig zal moeten zijn conform het 'scientist
practitioner'-model. In deze cursus maakt u kennis met (1) de functionele neuroanatomie, 
neuropathologie, neuro(patho )fysiologie en neurofarmacologie van het brein, (2) de 
fenomenologie en epidemiologie van de bekendste neurologische, psychiatrische en 
neuropsychologische ziektebeelden, (3) vraagstellingen, methoden & technieken 
(neuropsychologische tests, klinisch EEG, (f)MRI e.d.), (4) medisch-ethische en juridische 
aspecten van de (klinische) neuropsychologie, en (5 ) recente klinisch wetenschappelijke 
ontwikkelingen. Een en ander zal worden gedemonstreerd aan de hand van 
patiëntdemonstraties en het patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek van de 



afdeling/polikliniek Neuropsychologie van het LUMC (hoofd: Prof. dr. H.A.M. Middelkoop ) . 

De cursus is vereist voor het masterprogramma Neuropsychologie. 

Onderwijsvormen: 

Er zijn 10 wekelijkse colleges van 2 uur waarin neuropsychologische theorie en de toepassing 
hiervan in de klinische enlof wetenschappelijke praktijk gecombineerd worden aangeboden. 
Naast de colleges zijn er parallelle werkgroepen van eveneens 2 uur. Tijdens de werkgroepen 
- die een verbreding/verdieping vormen van de colleges - zullen aan bod komen een 
hersenpracticum, diagnostiekpracticum, patiëntdemonstraties (papieren-, video-enlof 'live'
casuïstiek), recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de klinische neuropsychologie en 
het voorbereiden en schrijven van een paper over een actueel (klinisch) neuropsychologisch 
thema. 

Studiemateriaal: 

- Kolb B & Whishaw IQ (5 th edition, 2003).Fundamentals ofHuman 
Neuropsychology. ISBN: 0-7 167-5300-6. 

Zie verder: www.neuropsychologie.leidenuniv.nl 

Toetsing: 

MC- vragen. 

Opgave voor het eindtentmnen tot 1 week van te voren Vla 0- I WIST;-'daama niet meer 
mogelijk. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (l0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

nee; voor informatie: www.neuropsychologie.leidenuniv.nl 



PB34020 

Cognitieve neurowetenschap 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. dr. B. Hommel, Dr. W. La Heij, Dr. G. Wolters 
10.0 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Dr. G. Wolters, kamer 2-B12, tel. 5273635, E-mail-adres:wolters@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: 

Cognitieve neurowetenschap is een multidisciplinair vakgebied waarin getracht wordt inzicht 
te krijgen hoe cognitieve processen plaatsvinden in het menselijk brein. De cursus bouwt 
voort op de cursussen cognitieve psychologie in het Ie en 2e studiejaar. De inhoudelijke 
doelstelling van de cursus is tweeledig. Enerzijds wordt kennis over theorieën en methoden 
van onderzoek van de cognitieve (neuro )psychologie gegeven. Anderzijds worden de 
theoretische controverses en beperkingen van de huidige kennis besproken en worden 
mogelijke richtingen aangegeven van toekomstige wetenschappelijke ontwikkelingen. Deze 
cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over de relatie tussen 'mind' en 'brain' . 
Deelname aan deze cursus vormt een ingangseis voor degenen die een Master opleiding in de 
cognitieve psychologie willen doen. 

Onderwij svormen: 

De cursus bestaat uit een serie hoorcolleges over een tekstboek. Dit wordt afgesloten met een 
schriftelijk tentamen. Parallel aan de hoorcolleges worden werkgroepen georganiseerd waarin 
specifieke onderwerpen verder worden uitgediept aan de hand van recente artikelen. In de 
werkgroepen wordt van de studenten gevraagd zelf vragen te formuleren en mogelijke 
antwoorden te vinden in de literatuur. Dit gebeurt in de vorm van mondelinge presentaties en 
schriftelijke papers. 

Studiemateriaal: 

Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., & Mangun, G.R. (2002). Cognitive Neuroscience, 2nd edition. 
New York: Norton. 

Toetsing: 



Het eindoordeel van de cursus wordt gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de tentamen 
en werkgroepresultaten. 

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk. 

Ingangseis/advies: 

Propedeuse en de B2-cursus Van Perceptie naar Actie. Voor het studiejaar 2004-2005 zal 
alleen een voldoende voor het tentamen van VPNA een voorwaarde voor inschrijving zijn. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



Programma oude stijl 04-05 Page 1 of 1 

Programma oude stijl 04-05 

In het studiejaar 2004-2005 worden een aantal cursussen uit onderstaande onderdelen nog aangeboden, 
maar alleen in deeltijd. Klik op het onderdeel om te zien welke cursussen er nog aangeboden worden. 

I:: Cognitieve Psychologie ) 
r: Klinische en Gezondheidspsychologie ) 
[ Methoden en Technieken ) 
[ Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie ) 
( Sociale en Organisatiepsychologie J 
( Afstudeertrajecten ) 
( 'tIaardigheidsonderdelen ) 

In studiejaar 2002-2003 zijn we begonnen met de opleiding volgens het Ba/Ma-systeem. Wil je meer 
informatie? KlikbJ.�r 

Tentamenrooster 

http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3?printpage=true&m=56&c=2458&t=&... 16-7-2004 





Afstudeerrichting CP 04-05 Page 1 of 1 

Afstudeerrichting Cognitieve Psychologie 04-05 

Ro.o.s.tgX$. keuzevakken 

zie ook deeltijdroosters: 1999-2000 en 2000-2001 

Theorie-onderdelen ( 28.5 ECTS) 

Van de zes theorieblokken moet de student er minimaal vijf doen. De theorieblokken 'Perceptie' en 
'Geheugen en Aandacht' zijn verplicht. Uit de overige vier moet de student er ten minste drie kiezen. 
Deze onderdelen worden in het academisch studiejaar 2004/2005 met uitzondering van Perception and 
Axtion niet meer verzorgd. Studenten die een of meerdere theorieblokken missen, dienen contact op te 
nemen met de studiecoordinator van de sectie Cognitieve Psychologie Dr. Wido La He ij. 

Vaardigheidsonderdelen (17.2 ECTS punten) 
De inschrijving voor vaardigheidsonderdelen geschiedt centraal via de Onderwijsdienst van de opleiding 
Psychologie (via U-TWIST). Studenten Cognitieve Psychologie zijn verplicht de onderstaande 
vaardigheidsonderdelen te volgen: 

Titel 

VQ.Qrçl.i.g.b.�.i..g.$.Q . . ng.�.[g.�.�I .. Q.�f.�n�.xp.�.[.i..O:L�.ot.,., 
Vaardigheidsonderdeel Schrijven van een on .. 

ECTS 

8.6 
1.4 

Niveau 

300 
300 

Vaardigheidsonderdeel Multivariate Analyse 1 wordt in het Academisch studiejaar 2004-2005 niet meer 
verzorgd. Als studenten dit onderdeel nog missen, dienen zij contact op te nemen met de studiecoordinator 
van de sectie Cognitieve Psychologie Dr. Wido La Heij. 

Vaardigheidsonderdeel Variantie-analyse wordt in het Academisch studiejaar 2004-2005 niet meer verzorgd. 
Als studenten dit onderdeel nog missen, dienen zij contact op te nemen met Dr. Jop Groeneweg. 

Keuze-onderdelen Algemeen (24.2 ECTS punten) 
Men kan deze keuzevakpunten naar eigen inzicht invullen, bijvoorbeeld met cursussen bij de eigen of een 
andere afstudeerrichting, een extra vaardigheidsonderdeel, met zelfstandige literatuurstudie, met onderdelen 
van een andere universitaire studie dan psychologie, of met psychologieonderdelen die niet in Leiden maar 
wel elders in Nederland worden gegeven (kiest men niet voor een afstudeertraject dan is men verplicht om 
tenminste 4 keuzevakpunten buiten de sectie onder te brengen). Men wordt geadviseerd om zich bij de keuze 
van onderdelen te laten leiden door zijn/haar interesses binnen de afstudeerrichting. Hierbij kan men zich 
laten leiden door de drie accenten, die hier kunnen worden bekeken. 

Titel 

Artificial intelligence .. 

HlJman .. �rrQL, 

Perception and Action .. 
Afstudee.r1rQj�ctArp�icL�Gezonqhe.içl .. 

Stage en Scriptie (Samen 50.1 ECTS punten) 

ECTS 

4.3 
6.0 
5.7 
4.3 
2.9 
2.9 

11.4 

Niveau 

400 
400 
300 
300 
400 

400 
400 

PrinJ .��' 

Het laatste onderdeel van de afstudeerrichting wordt gevormd door de$tê.98. en de .$çr.i.ptj�. Zie de 
bijbehorende links voor meer informatie. 

http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3?printpage=true&m=56&c=2462&t=&... 16-7-2004 



P7677 

Vaardigheidsonderdeel Oefenexperiment 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

N.v.t. 

Omschrijving: 

Psychologie 
diverse docenten sectie Cognitieve Psychologie 
8.6 
300 
3 
Gehele jaar 
Nederlands 

Verplichte cursus voor de studenten van de afstudeerrichting Cognitieve Psychologie.Het doel 
van de cursus is het in nauwe samenwerking met één van de docenten doorlopen van de 
gehele onderzoekscyc1us.Men zoekt zelfstandig, op grond van persoonlijke interesses, contact 
met enkele docenten van de sectie Cognitieve Psychologie bij wie men wel een experiment 
zou willen doen (zie overzicht medewerkers op de site van de $ectie Cognitieve 
psychologie ).Na informatie ingewonnen te hebben kiest men voor een onderw�rp.Het 
oefenexperiment is niet aan een periode gebonden. De tijdsinvestering per week en daannee 
de looptijd wordt in overleg met de betrokken docent vastgesteld. 

Onderwijsvormen: 

In overleg met de betrokken docent preciseert men de vraagstelling op grond van een aantal 
artikelen, voert het literatuuronderzoek, het experiment of de simulatie uit en rapporteert. 

Studiemateriaal: 

Afhankelijk van het onderwerp wordt in overleg met de betrokken docent de literatuur 
bepaald. 

Toetsing: 

Eindverslag; honorering volgt op het, naar tevredenheid van de docent, voltooien van deze 
cyclus. 

Inschrijving: 

Contact opnemen met docent. 



P7676 

Vaardigheidsonderdeel Schrijven van een 
onderzoeksverslag 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. Or. P. Hudson 
1 .4 
300 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Prof. dr. P.T.W. Hudson, kamer I-BI 7, tel. 5273820, E-mailadres: 
hudson@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: . 

Verplichte cursus voor de studenten van de afstudeerrichting Cognitieve Psychologie. Dit is 
een intensieve cursus waarin o.a. geleerd wordt wat de logische stappen (en bijbehoren-de 
valkuilen) zijn in het opschrijven van een experiment/onderzoek, hoe de APA-normen voor 
publicaties toe te passen, hoe de gegevens in geschikte tabellen en figuren te presenteren, en 
hoe correct te refereren aan andere publicaties. 

Onderwijsvormen: 

3 Hoorcolleges van 2 uur. 

Studiemateriaal: 

Reader Scientific English. PitfaUs and problems. K.Hudson, verkrijgbaar bij aanvang van de 
cursus bij prof. dr. P. Hudson. 

Toetsing: 

Opdrachten. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (J O.OO uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 



Pl006 

Cases uit de rechtspsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof.(fr. W.A. Wagenaar 
4.3 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Prof. Dr. W.A. Wagenaar, te bereiken via het secretariaat van de sectie Cognitieve 
Psychologie, tel. 5273630, E-mailadres: W.A.Wagenaar@umaiI.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: 

Via het bespreken van "typische" gevallen wordt een inzicht verkregen in het gebruik van de 
psychologische discipline in een geheel ander domein.Door het kiezen van 8 "typische" 
gevallen waarmee de psycholoog in de rechtszaal te maken krijgt, duiken wij vanzelf in 
verschillende takken van de psychologie, en wordt vooral steeds de vraag gesteld wat we op 
methodologische gronden zozeer vertrouwen dat we daar onder ede verklaringen over durven 
aflegg�n. Drie voorbeelden: de betrouwbaarheid van getuigeverklaringen van heel jonge 
kinderen; de effecten van suggestie op zeer vaak herhaalde ondervragingen; de rol van skill
based behaviour bij wetsovertredeingen; het visueel herkennen van personen. 

Onderwijsvormen: 

Werkgroepbijeenkomsten 6 van 2x45 min. 

Studiemateriaal: 

Literatuur wordt via ICT gezocht; rapporten worden via ICT aangeleverd. Wordt voor ieder 
onderwerp speciaal opgezocht. Veel komt via internet, en zal door de studenten zelf 
gedownload moeten worden. 

Toetsing: 

Het laatst geschreven rapport over een casus die speciaal voor de student is uitgezocht wordt 
beoordeeld. 

Opgave voor het eindtentamen tot I week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk. 

Inscbrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot I week 
van te voren via U-TWIST. De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende 
belangstelling. 



Maximaal 25 deelnemers, studenten Cognitieve Psychologie hebben voorrang. 



p2008 

N eurocognitieve Veroudering 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. Dr.K.R. Ridderinkhof 
6.0 
400 
3 
Ie trimester 
Nederlands 

Prof. Dr.K.R. Ridderinkhof, kamer 1 817,  E-mail: K.R.Ridderinkhof@uva.nl 

Omschrijving: 

N.B.De cursus wordt aan de Universiteit van Amsterdam gegeven! 

Deze cursus beoogt inzicht te verschaffen in de normale leeftijd-gerelateerde veranderingen in 
informatieverwerkings-processen bij de ouder wordende mens. Deze cognitieve 
veranderingen worden bestudeerd in het licht van veroudering van de hersenen. De 
voornaamste theorieen, methoden en onderzoeksresultaten zullen worden behandeld. De 
thema's die aan de orde komen zijn ondermeer: verouderingsprocessen in het zenuwstelsel; de 
snelheid en efficientie van informatieverwerking; aandacht; geheugen' en cognitieve controle 
(inclusief executieve functies). Deze thema's worden behandeld aan de hand van empirisch 
verouderingsonderzoek, waarin gebruik wordt gemaakt van reactietijd-, neuropsychologische, 
psychofysiologische en neuro-imaging metingen. 

Onderwijsvormen: 

Probleem-georienteerde werkcolleges en thuisopdrachten. 

Studiemateriaal: 

Wordt tijdens de cursus bekend gemaakt. 

Toetsing: 

Thuisopdrachten en eindopdracht in schriftelijke en mondelinge vorm. 

Ingangseis/advies: 

Minimaal 3e jaars student. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

1 
I 

J 
I 



Maximaal 1 2  deelnemers, studenten Cognitieve Psychologie hebben voorrang. Intensieve 
cursus, studenten die zich opgeven worden ook geacht mee te doen! 

Blackboard: 

Het uitwisselen van onderwijsmateriaal, het opgeven en inleveren van de thuisopdrachten en 
eindopdracht e.d. 



P2036 

Artificial intelligence 

Curriculum 
Instructor(s) 
ECTS 
Level 
Year 
Term 
Language of 
instruction 

Coordinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P.T.W. Hudson 
5.7 
300 
3 
2nd trimester 
English 

Prof. dr. P.T.W. Hudson, kamer I -B I 7, tel. 5273820, E-mailadres: 
hudson@fsw.LeidenUniv.nl 

Description: 

This course provides a general introduction to classical artificial intelligence. Topics covered 
include Representation ofKnowledge, Search, Problem Solving, Computer Vision, Natural 
Language Processing, Knowledge-Based Systems, Planning, Machine Leaming, Neural 
Networks. The course requires some affinity with mathematical thinking but has no specific 
mathematical requirements. 

Methods of instruction: 

8 Lectures of2 hours in English. Plus 4 extra lectures on scheme programming. 

Study material: 

Russel, S., Norvig, P. Artificial Intelligence: A modem Approach (1995). Prentice Hall (€ 
60,00). 

Examination: 

Take-home exam. 

Application: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot I week 
van te voren via U-TWIST. De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende 
belangstelling.ij" enrollment is insujJicient the course may be cancel/ed. 

Blackboard: 

Lecture sheets. 

1 
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I2258 

Human error 

Curriculum 
Instructor(s) 
ECTS 
Level 
Year 
'Term 
Language of 
instruction 

Coordinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P.T.W. Hudson 
4.3 
300 
3 
2nd trimester 
English 

Prof. dr. P.T.W. Hudson, kamer l B 1 7, tel. 5273820, E-mailadres: 
hudson@fsw.LeidenUniv.nl 

Description : 

Human Error is a major cause of incidents in daily life. The course starts by looking at a 
number ofvideos of major accidents, such as the Pip er Alpha disaster, the United Airlines 
incident at Sioux City and KLM's Tenerife disaster. All of these are influenced by human 
error. Why do people err and what can be done to prevent it? This course looks at the types of 
human errors, ranging from slips and mistakes to deliberate violations and examines the 
processes that underlie them. The course will be given using lectures and videos and 
references to current practice and practical consequences in fields such as oil and gas 
production, commercial aviation and medicine. 

Methods of instruction: 

9 Lectures of 2 hours in English. 

Study material: 

Reason, J.T. (1 990). Ruman Error. Cambridge: Cambridge University Press.Reason, lT. 
(1 997). Managing the risks of organized accidents. Aldershot: Ashgate. 

Examination : 

Take-home exam. 

Application: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (1 0.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot I week 
van te voren via U-TWIST. De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende 
belangstelling. 

IJ enrollment is insufficient the course may be cancelled. 

Blackboard: 



Lecture sheets. 

I 
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P2007 

Kritisch lezen van artikelen 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. Dr. W.A. Wagenaar 
2.9 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Prof. dr. W.A. Wagenaar, bereikbaar via het secretariaat van de sectie Cognitieve 
Psychologie, tel. 5273630, E-mailadres: W.A.Wagenaar@umaiI.LeidenUniv.nl 

Omscbrijving: 

In de cursus Kritisch Lezen van Wetenschappelijke Artikelen gaat het erom te leren hoe een 
artikel beoordeeld moet worden op betrouwbaarheid, opdat het bij gebruik voor eigen werk de 
juiste impact kan hebben. Veel artikelen zijn onder de maat, zelfs als ze in gerenommeerde 
tijdschriften staan. Onkritisch gebruik leidt ertoe dat de progressie in ons vakgebied sterk 
wordt vertraagd. Soms duurt het jaren totdat men een fictie overboord zet.Aanvankelijk zal ik 
zelf artikelen aandragen om te demonstreren hoe een kritische analyse wordt gemaakt. Maar 
de deelnemers worden aangemoedigd om zelf ook met artikelen te komen, bij voorkeur 
artikelen die hen 'Sterk bezighouden. Ik zorg zelf steeds voor exemplaren van de besproken 
artikelen. De kosten daarvoor zijn € 0.05 per bladzijde, die aan het eind van de cursus aan mij 
worden voldaan. De verwachting is dat het om ongeveer 1 50 bladzijden zal gaan, dus € 7,50 
onkosten. 

Onderwijsvormen: 

De werkwijze is dat we zo snel mogelijk proberen te komen in een fase waarin de artikelen 
eerst thuis worden gelezen; dan zelfstandig van commentaar voorzien, welk commentaar per 
email naar mij wordt opgestuurd; dan besproken op de volgende bijeenkomst, waarbij ook het 
per email ingeleverde huiswerk met schriftelijke opmerkingen wordt teruggegeven. 

Toetsing: 

De eindtoets bestaat uit een openboek tentamen: alles wat nodig is mag worden meegenomen. 
Een week tevoren krijgt men twee artikelen mee naar huis, die gelezen worden, en wat mij 
betreft met iedereen besproken mogen worden. Op het schriftelijke tentamen krijgt men 1 0  
vragen per artikel. Men hoeft slechts de vragen voor één artikel te beantwoorden, zodat men 
het artikel kan uitkiezen waarmee men de meeste voeling heeft. Het tentamencijfer is gelijk 
aan het aantal goede antwoorden. Het eindcijfer voor de cursus wordt voor 50% bepaald door 
de per email ingeleverde opdrachten, en voor 50% door het eindtentamen. 

Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer 
mogelijk. 



Rooster: 

Voor roosters zie pagina http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3?m=26&c=I773 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk  vanaf 16  juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16  augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende 
belangstelling. 

Maximaal 25 deelnemers, studenten Cognitieve Psychologie hebben voorrang. 

I 
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P2005 

Perception and Action 

Curriculum 
Instructor(s) 
ECTS 
Level 
Year 
Term 
Language of 
instruction 

Coordinator: 

Psychologie 
Prof.dr. B. Hommel 
2.9 
400 
3 
3rd trimester 
English 

Prof. dr. B. Hommel, kamer 2-B05, tel. 06 29023062, E-mailadres: 
hommel@fsw.LeidenUniv.nl 

Description: 

Introduction into the neuropsychology and the neurophysiological basis of visual information 
processing and the control of sensorimotor action, inciuding the discussion of some perceptual 
and attentional disorders. The focus wil! be on Milner & Goodale's hypothesis that our 
conscious perception of environmental events relies on different visual inform.ation than 
sensorimotor actions, so that our actions may sometimes "know better" than our 
judgments.This course wil! be held in English and is intended to provoke controversial 
discussions among the participants. 

Methods of instruction: 

8 Meetings of 2 hours. 

Study material: 

Milner, A.D. & Goodale, M.A. ( 1995). The visual brain in action. New York: Oxford 
University Press (prijs :  € 50,-). 

Examination: 

Written summary of each session; preparation , presentation and defense of pro or con 
arguments for one session. 

Time tabie: 

Seminar 

Application: 

Inschrijving voor de cursus via U-TWIST, van 1 6  juni tot 16  augustus 2004.NB: aparte 
inschrijving voor het tentamen, tot 1 week van te voren via U-TWIST + enroll on 
Blackboard.Leidenuniv.nl (obligatory! ). 



P5005 

Afstudeertraj ect Arbeid & Gezondheid 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. S. Akerboom, Prof. Dr. S. Maes, Prof. Dr. J. Allegro, Prof. Dr. 
W.A. Wagenaar, gastdocenten 
1 1 .4 
400 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

Dr. S .  Akerboom, kamer 2-B26, tel. 5273629/3627, E-mail-adres: 
akerboom@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: 

Betrokken afstudeerrichtingen: Klinische en gezondheidspsychologie, Sociale- en 
organisatiepsychologie, Cognitieve psychologie. Om aan te sluiten bij de landelijke 
terminologie is het aspect 'veiligheid' uit de naam, maar niet uit het programma van het 
afstudeertraject weggelaten. Doel: De gevolgen van flexibilisering van de arbeid en een 
verhoogde productiedruk worden steeds meer zichtbaar: stijging van de werkdruk, een 
toename van stress, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en minder aandacht voor 
veiligheid. In toeRemende mate is in bedrijven en overheidsorganisaties dan ook aandacht 
voor stresspreventieprojecten, bedrijfsgezondheidsprogramma's, maatregelen voor veilige 
werkomstandigheden, enzovoort. Voldoende reden voor het aanbieden van een geïntegreerd 
onderwijspakket waarbij Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) in relatie tot de 
werksituatie centraal staan. Opzet van de trajectcursus: Tijdens zo'n tiental bijeenkomsten 
maken studenten kennis met C l )  VGW thema's als arbeidsbelasting, bedrijfsveiligheid en 
gezondheid op het werk, (2) de belangrijkste modellen op VGW gebied,(3) meetmethoden 
voor relevante variabelen, (4) interventies ter bevordering van een gezonde en veilige 
werkomgeving en studies naar de effectiviteit van zulke interventies. De verschillende 
perspectieven van de drie secties op AG& V -gebied worden uiteengezet en geïllustreerd aan 
de hand van enkele case-studies. Beroepsmogelijkheden: De plaatsingsmogelijkheden voor 
psychologen die voor het afstudeertraject A&G hebben gekozen zijn divers. Hierbij kan 
gedacht worden aan onderzoekfuncties binnen universiteiten, overheidsinstellingen en 
onderzoeksinstituten, aan praktijkfuncties met name in de bedrijfsgezondheidszorg van grote 
en middelgrote organisaties, bij selectie- en organisatieadviesbureaus en bij Arbo-diensten en 
aan staf- en beleidsfuncties bij personeelsafdelingen en medische diensten van 
overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. De onder het kopje "A&G-stages en -scripties" 
weergegeven lijst van stagemogelijkheden en mogelijke scriptieonderwerpen geeft een 
indicatie van de activiteiten van 'A&G'-psychologen. Voor verdere beroepsmogelijkheden 
verwijzen we naar de beschrijving hiervan bij ieder van de bij het afstudeertraject A&G 
betrokken disciplines. Adviezen aan studenten: Binnen de betrokken studierichtingen, 
bijvoorbeeld menselijk falen, cognitieve ergonomie (Cognitieve ps.) en buiten psychologie: 
Sociaal recht (arbeidsrecht), Rechten faculteit A&G-stages en -scripties: A&G stages kunnen 
worden gevonden bij overheidsinstanties, Arbo-diensten, onderzoeksinstitutenlbureaus, 
organisatie- & adviesbureaus en in het bedrijfsleven. Wat betreft de onderwerpen kan gedacht 
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worden aan: - individuele- en organisatiediagnostiek, - individuele begeleiding bij 
stressproblematiek, - begeleiding van veranderingsprocessen en herontwerp van 
arbeidsorganisaties, - onderzoek op het gebied van werkbelasting en prestaties, teamtraining, 
inrichting van de werkomgeving, menselijk en organisationeel falen, - het ontwikkelen en 
evalueren van ongevalanalysemethoden, - het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -
evaluatie, - het ontwikkelen en evalueren van interventie- en preventieprogramma's - zowel 
op individueel, op afdelings- als op organisatieniveau - ter bestrijding van ongevallen, 
werkstress en ziekteverzuim, etc. Bij de keuze van de stage/scriptie dient men te overleggen 
met de stage/ scriptiebegeleider uit de eigen sectie en met de coördinator van het 
afstudeertraject. De beoordeling van stage- en scriptievoorstellen zal volgens de gebruikelijke 
richtlijnen van de betrokken secties gebeuren met als aanvulling dat elke stage- enlof 

s criptieverslag mede beoordeeld kan worden door een 'meelezer' uit één van de andere 
s ecties. 

Onderwijsvormen: 

Colleges en werkgroepen. 

Studiemateriaal: 

Reader, te verkrijgen bij de Servicedesk op de I e  verdieping van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (prijs ongeveer € 67,-). 

Toetsing: 

Take-home opdrachten / open boek tentamen. Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te 
voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling 





Afs tudeerrichting K&G 04-05 Page 1 of2 

Afstudeerrichting Klinische & Gezondheidspsychologie 04-05. Let op: alleen in 
deeltijd! 

Roosters keuzevakken 
zie ook deeltijdroosters 1 999-2000 en 2000-2001 

Opzet van het onderwijsprogramma 2004-2005 
Het onderwijs van de afstudeerrichting omvat: 
• Theorie·onderwijs (22.9 ECTS studiepunten) (in 2003-2004 voor het laatst gegeven) 
• Vaardigheidsonderwijs (22.9 ECTS studiepunten) 
• Afstudeertraject (1 1 .4 ECTS studiepunten) en keuzevakken (12.8) 
• Slê.g� (28.6 ECTS studiepunten) 
. Sçrjgli� (21.5 ECTS studiepunten) 
• Totaal: 120.1 ECTS studiepunten 

Vaa rdigheidsonderwijs: 

Titel 

Vaardigheidsonderwijs PSl(chotheragie . . 
VaarQjgheidsonderwijs Gezondheidsl;>evoJ:çJeri .•..• 

Vaardigheidsonderwijs PSl(chosociale asgect.. 
Res.e§fçh & Assessl]]ent irt.de Klinische en .. 

Keuzevakken van de sectie 

Titel 
Eetstoornissen: Anorexia en bulimia nervo . .  
OIlJeiding G..,structur..,erçle VaarQjgh..,;<:istraj • .  

I;liologie.van PsychQ!lat!1olggje . . 
Afstudeertraject Arbeid & Gezondheid . .  
Afs!.ude.ert.ri"lj..,Ct: J�uruJgrot:>lemati'"'k en .In,. 

Seksueel misbruik . . 

ECTS Niveau 

8.6 300 
4.3 300 
4.3 300 
2.9 400 

prInt .;.,:, 

ECTS Niveau 

1 0.0 400 
1 7.2 400 
1 0.0 300 
1 1 .4 400 
1 1 .4 400 
1 0.0 300 

Print .,... ' 

Alle in dit schema genoemde onderdelen, behalve het afstudeertraject en de keuzevakken ,  zijn verplichte 
studieonderdeten voor de studenten Klinische- en Gezondheidspsychologie. 

Het onderwijsprogramma van Klinische en Gezondheidspsychologie is tijdsintensief en vraagt van de student 
een grote inzet. De sectie gaat ervan uit dat de voltijdstudenten voldoende tijd beschikbaar heeft om het 
verplichte gedeelte van het studieprogramma te volgen, Ervaring wijst uit dat de studiebelasting 4 à 5 dagen 
per week bedraagt. 

Informatie pveLlJasisili!oj�*ing_E's'ycbp<:il?gOQsti.,",k 

STAGES 
Met betrekking tot stages kan men meer het accent leggen op de Gezondheidspsychologie of op de Klinische 
Psychologie. Men kan een praktijkstage lopen of een onderzoeksstage en ook een combinatie is mogelijk, 
Doel 
Het doel van de stage is om de student(e) onder supervisie van een in de praktijk werkzame psycholoog 
kennis te laten maken met de beroepsactiviteiten van psychologen die werkzaam zijn op het terrein van de 
Klinische en Gezondheidspsychologie.Daarbij dient de stagiair(e) - zij het onder supervisie - een behoorlijke 

http://www.studiegids.leidenuniv.nllindex.php3 ?printpage=true&m=56&c=2464&t=& .. , 16-7-2004 



Afstudeerrichting K&G 04-05 

mate van zelfstandigheid te kunnen hebben in het uitoefenen van deze beroepsactiviteiten. 

Gang van Zaken 

Alle informatie over stages, ingangseisen, richtlijnen, procedures en 
contracten, is te vinden op de website van de sectie Klinische Psychologie: 
www.m;yçl]ologie.leidenuniv.nl/klig 

Meer informatie is te vinden op de website van de sectie Klinische- en Gezondheidspsychologie 
www.psychologie.leidenuniv.nl 

• SCRIPTIE 

Page 2 of 2 

Het is bij de sectie Klinische en Gezondheidspsychologie uitsluitend mogelijk om een empirische scriptie te 
schrijven. Er zijn twee verschillende vormen van empirische scriptie mogelijk (een scriptie over een zelf 
uitgevoerd empirisch onderzoek en een systematische review-studie over door anderen uitgevoerd empirisch 
onderzoek). Het onderwerp van de scriptie moet betrekking hebben op de klinische en gezond
heidspsychologie. Het wordt studenten aangeraden hun scriptie te laten aansluiten bij één van de 
onderzoeksthema's of interessegebieden van de medewerkers van de afstudeerrichting Klinische en 
Gezondheidspsychologie. De studielast bedraagt 21 .5  ECTS punten. Niet zelden echter blijkt de scriptie meer 
tijd te vragen dan de 600 uur die daar officieel voor staat. Bij de planning van de studie dient de student daar 
terdege rekening mee te houden. Het maken van alleen al de opzet van de scriptie kan de nodige tijd vergen. 
Van de definitieve versie dienen drie exemplaren te worden ingeleverd, 1 x onderwijssecretariaat, 1 x 
bibliotheek, 1 x scriptiebegeleider, uiterlijk twee weken voor het afstuderen. 

De scriptie dient te worden aangemeld bij de scriptiecoördinator, dr. Jas F. Brosschot, kamer 2B39. Er wordt 
pas begonnen met de scriptie nadat de scriptie-opzet door de scriptiebegeleider, de medebeoordelaar (die 
aangewezen wordt door de scriptie-coördinator) en de scriptiecoördinator goedgekeurd is. Bij hem kan men 
ook terecht voor vragen over zaken als scriptieonderwerpen, planning van scripties, kostenvergoedingen, en 
het zoeken van een begeleider. De student wordt erop gewezen dat er voor de totale begeleiding maar 35 uur 
staat. Voor het spreekuur (elke woensdag van 10.00 tot 1 1 .00) dient een afspraak gemaakt te worden via het 
onderwijssecretariaat. 071-5273726/3754. Zie voor meer informatie over scripties 
IIfYfWJJ;YÇDoIQgillJ..,lgen.lJ[liYDl/kljg 

http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3 ?printpage=true&m=56&c=2464&t=&... 1 6-7-2004 
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P2570 

Vaardigheidsonderwijs Psychotherapie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Dr. W. Heuves 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. W. Heuves en gastdocenten 
8.6 
300 
3 
I e  trimester 
Nederlands 

In het vaardigheidsdeel van Psychotherapie en psychopathologie maken de studenten kennis 
met de basisvaardigheden van psychotherapie. In dit onderwijs wordt deze vaardigheden 
geleerd door middel van literatuurstudie, discussie, oefeningen, rollenspelen en therapie
simulaties. Van de studenten wordt een actieve inbreng verwacht en een bereidheid om hun 
professioneel functioneren ter discussie te stellen. De docenten verzorgen dit onderwijs vanuit 
de twee belangrijkste invalshoeken binnen de psychotherapie: het cognitief
gedragstherapeutisch en psycho-analytisch perspectief. 

Onderwijsvormen: 

Gedurende twaalf weken zijn er twee begeleide en twee onbegeleide 
vaardigheidsbijeenkomsten per week in de avond. Aanwezigheid op alle bijeenkomsten is 
verplicht 

Studiemateriaal: 

Basch, Michael, Franz (1 980), Doing Psychotherapy, N.Y. Basic Books, ISBN 0-465-01 684-
7 Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2004), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. 
Handboek voor theorie en praktijk, Bussem, Uitgeverij Coutinho, ISBN 90 6283 346 2 

Toetsing: 

De puntentoekenning voor het vaardigheidsdeel geschiedt - naast een voldoende (6) voor de 
toets - op basis van de kwaliteit van aanwezigheid en participatie en van de resultaten van de 
individuele opdrachten. Aanwezigheid op iedere bijeenkomst is voor alle studenten verplicht. 
Bij noodzakelijk verzuim, b.v. door ovennacht of ziekte dient (indien mogelijk vooraf) met de 
betrokken docent te worden overlegd of compensatie tot de mogelijkheden behoort. Het 
vaardigheidsdeel wordt afgesloten met een groeps- en individuele evaluatie. 

Inschrijving: 



Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 
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J'2585A 

Vaardigheidsonderwij s Gezondheidsbevordering 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
J>eriode 
Voertaal 

Coördinator: 

Mw.dr. W. Gebhardt 

Omscbrijving: 

Psychologie 
Dr. W. Gebhardt 
4.3 
300 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Opzetten en uitvoeren van een interventie ter bevordering van gezonde leefgewoonten. 

Onderwijsvormen: 

I n  de practica wordt in subgroepen gewerkt aan het opzetten van een interventie ter 
bevordering van een gezonde leefgewoonte (zoals stoppen met roken of niet beginnen met 

. roken, matig gebruik van alcohol, of gezonde voedingsgewoonten). Een deel van de 
interventie wordt in de loop van het blok aan een specifieke doelgroep aangeboden en hierna 
geevalueerd. 

Studiemateriaal: 

Syllabus practica 
Boek: Taylor, S .  (2003) Health Psychology (5th ed.) Mc Graw-Hill 

Toetsing: 

- Beoordeling groepsopdracht tijdens practica. 

- Aanwezigheid bij de practica is verplicht. 

- Studenten dienen er rekening mee te houden dat er naast de begeleide practica meerdere 
onbegeleide bijeenkomsten zijn. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in bet studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 



P2585B 

Vaardigheidsonderwijs Psychosociale aspecten van 
somatische ziektebeelden 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
MW.dr. V. de Gucht e.a. 
4.3 
300 
3 
2e trimester 
Nederlands 

MW.dr. V. de Gucht (practica) 

Omschrijving: 

Inzicht in en verwerven van vaardigheden met betrekking tot diagnostiek en beinvloeding van 
gezondheids- en ziektegedrag, met inbegrip van psycho-educatieve interventies voor 
chronisch zieke patiënten. 

Onderwijsvormeu: 

Praktica:In 5 practica worden aan de hand van een of meerdere casussen (gepresenteerd door 
simulatiepatienten met een chronische ziekte) diverse vaardigheden getraind die een 
gezondheidspsycholoog in de begeleiding van een patient gebruikt (diagnostiek, zelf-controle 
en stress-managementtechnieken en groepsinterventies). 

Studiemateriaal: 

Taylor, S.E. (2003). Health Psychology (5th ed.). McGraw-Hill.Reader met aanvullende 
literatuur 

Toetsiug: 

Verplichte aanwezigheid en huiswerkopdrachten. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (l 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 
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P2597T 

Research & Assessment in de Klinische en 
gezondheidspsychologie - Theorie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. AJ.W. van der Does e.a. 
2.9 
400 
3 
3e trimester 
Nederlands 

Dr. A.J.W. van der Does 

Omschrijving: 

Assessment van psychopathologie en researchstrategieën (3B)Het theoretische gedeelte is 
georganiseerd rondom een aantal klassieke of actuele controverses in de psychodiagnostiek. 
Deze controversen worden in werkgroepen bediscussieerd, waarna een onderzoekbare 
hypothese dient te worden bedacht, die uitgewerkt wordt tot een onderzoeksvoorstel. 

Onderwijsvormen: 

2 uur college, 1 3  uur werkgroepen 

Studiemateriaal: 

Literatuur wordt door studenten zelf verzameld. 

Toetsing: 

Beoordeling van presentatie, paper 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via V-TWIST. 



P2601 

Eetstoornissen: Anorexia en bulimia nervosa 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. G. Noordenbos 
10.0 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Dr. Greta Noordenbos 

Omschrijving: 

In dit keuzevak wordt ingegaan op eetstoornissen die in onze maatschappij vooral voorkomen 
bij meisjes en vrouwen, namelijk anorexia en bulimia nervosa. Na een historische inleiding 
wordt ingegaan op de kenmerken en de gevolgen van anorexia en bulimia nervosa, de 
verklaringen voor het ontstaan ervan, de behandeling van eetstoornissen en de mogelijkheden 
voor preventie.lnhoudelijke informatie bij Dr. Greta Noordenbos 071 -5273965 

Onderwijsvormen: 

Colleges en werkgroep 
. 

Studiemateriaal: 

Handboek Eetstoornissen, Walter Vandereycken & Greta Noordenbosch (Ed.), De 
Tijdstroom, Utrecht, 2002 

Toetsing: 

maken van wekelijkse opdrachten + paper 

Ingangseis/advies: 

doctoraalstudenten 

Inschrijving: 

Inschrijving via secretariaat K&G. Er is een wachtlijst. 
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P7850A 

Opleiding Gestructureerde Vaardigheidstrainingen 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Omschrijving: 

Psychologie 
dr. M. Cleiren en dr. C. Verhoeven 
17.2 
400 
3 
Ie semester 
Nederlands 

De Trainersopleiding Gestructnreerde Vaardigheidstrainingen (OGV) is een algemene 
basisopleiding tot trainer van communicatieve en sociale vaardigheden. De cursus wordt 
verzorgd door de sectie Klinische en Gezondheidspsychologie en wordt één maal per jaar 
gegeven. De opleiding is intensief wat betreft onderwijs-contacturen en persoonlijke 
betrokkenheid. Ze vraagt van de cursisten de bereidheid en vaardigheid te reflecteren op eigen 
functioneren. 

Omvang: 1 7  ECTS punten (stage of keuzevak, afstudeertraject) + deels 
als student-assistent betaalde trainingen 

Er worden toelatingsgesprekken gevoerd met potentiële deelnemers. Dit blok heeft zowel een 
studie- als een toepassingsdeel. Na een intensieve trainersopleiding in het eerste trimester, zul 
je als zelfstandig trainer onderwijs geven in het Bachelors 2e jaarsonderdeel Interpersoonlijke 
Beroepsvaardigheden. Voor de tweede training word je betaald als student-assistent en 
gesuperviseerd door de staf uit het opleidingsdeel. De trainersopleiding kan tellen als 
keuzevak, als gedeeltelijke interne stage (in overleg met de stage-coordinator van je sectie). 
Dit vak wordt ook aanbevolen als aanvulling op het afstudeertraject Training & Opleiding. 

Achtergrond 

Vanuit scholen en opleidingsinstituten, gezondheidszorg, bedrijfsleven, overheid en 
welzijnswerk is grote vraag naar gedragswetenschappers als 'probleem-oplossers' op 
het gebied van intermenselijke communicatie. Denk aan opleidings- en 
bijscholingsvragen, maar ook aan assistentie bij werk- of organisatieproblemen in de 
huidige snel veranderende organisatiestructuren. De psycholoog kan hier deels van 
dienst zijn door de situatie te analyseren en als deskundige relevante informatie aan 
zijn cliënten te verschaffen. Echter: lang niet alle vraagstukken op dit gebied zijn door 
middel van eenvoudige kennisoverdracht te beantwoorden. De toenemende 
problematiek van bumout en werkstress in de maatschappij geeft aan dat houding en 
vaardigheden nogal eens achterblijven bij kennis over wat ' goed is'. Om succesvolle 
verandering in communicatiegedrag teweeg te brengen is het aanleren van drie typen 
vaardigheden onontbeerlijk: perceptuele vaardigheden diagnostisch van aard, zoals 
actief luisteren, bewustzijn van referentiekader, en registreren van waarnemingen. 
'script '-vaardigheden het inzetten van adequate gedrags-sequenties zoals het 
toepassen van specifieke gesprekstechnieken (interviewen), efficiënt vergaderen, het 
voeren van functioneringsgesprekken, of uitvoeren van werkbegeleiding. 



meta-vaardigheden zelfinzicht en zelf sturing, bewustzijn van eigen houding en 

reactiepatronen. Deze staan o.a. centraal bij verbeteren team-functioneren, en conflict
hantering. <lUL> 
Vaardigheidstrainingen zijn een uitstekende methode om niet alleen cognitief, maar 
juist op het gebied van houding en gedrag (problematische) situaties aan te pakken. 

Adequaat of succesvol gedrag komt slechts tot stand als de trainee bewust is op welke 
manier eigen houding en gedrag deel uitmaken van de situatie. De Trainersopleiding 
aGV leidt op tot trainerschap in gestructureerde vaardigheidstrainingen. In dit type 
training oefenen deelnemers in aspecten van eigen (communicatief) gedrag die 
effectief zijn voor het uitvoeren van bepaalde beroepstaken. De trainer neemt daarbij 
een structurerende en faciliterende rol aan: hij biedt de programmastructuur en -
onderdelen aan en helpt de deelnemers bij het reflecteren op de ervaringen die in 
oefensituaties zijn opgedaan. 
Doelstelling 
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die je in staat stellen een 
gestructureerde vaardigheidstraining (specifiek: de training Interpersoonlijke 
Beroepsvaardigheden) te verzorgen en te evalueren. 
Werkwijze 
In de opleiding komen zowel praktische als theoretische aspecten van het geven van 
trainingen aan bod. Belangrijk daarin is de nadruk op de perceptuele- en meta
vaardigheden die je als trainer nodig hebt om een optimaal leerklimaat te scheppen, je 
programm a  af te stemmen op je trainees en hun leerproces te kunnen volgen en 
begeleiden. Groepsprocessen en je eigen rol daarin vonnen daarom een belangrijk 
onderdeel van de aGV-cursus. Parallel daaraan loopt de training in de script
vaardigheden van de trainer: technische en didactische aspecten van het geven van 
trainingen. Tijdens het praktijkdeel van de opleiding zul je de training 
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (IBV) voor 2e jaars studenten BA Psychologie 
uitvoeren en evalueren. De kennis, vaardigheden en attitude die je als trainer opdoet in 
deze context is goed generaliseerbaar naar vaardigheidstrainingen met andere inhoud. 
De Trainers-opleiding aGV legt daarmee een stevige basis voor sociaal
wetenschappers die zich het trainersvak eigen willen maken. 
De cursus valt uiteen in twee aanéénsluitende delen: <UL> 
een opleidingsperiode van 1 0  weken met half time contactonderwijs + zelfstudie 
een toepassings periode Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden van 2 x 1 2  dagdelen 
zelfstandig te begeleiden practicum, plus het bijwonen & assisteren in 2 x 6 colleges. 
<ruL> 
A: Opleidingsperiode 
In tien weken leer je als deelnemer op een ervaringsgerichte manier over trainerschap. 
Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen van de trainersrol. Dit betreft naast 
het leren hanteren van vaardigheden die een trainer nodig heeft om een 
vaardigheidstraining te geven ook een verdieping van inzicht in het groepsproces van 
de trainees en het effect van het gedrag van jou als trainer op dit groepsproces. In het 
bestuderen van de interactie&#8209;effecten tussen trainer en trainees ligt een 
belangrijke focus. Tevens zal aandacht worden besteed aan de dynamiek van de eigen 
opleidingsgroep tijdens procesgerichte bijeenkomsten. 
Periode: oktober t/m december 2004; donderdag & vrijdag gehele dag 
contactonderwijs + ca. 8 uur voorbereidingstijd per week. 
B: Praktijkperiode 
Voorafgaand aan het praktijkdeel vindt een tussentijdse beoordeling plaats om te 
bezien of  je  als trainer in staat bent zelfstandig 2e-jaars onderwijs te verzorgen aan 
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tweedejaars psychologiestudenten. Trainers, indien toegelaten tot het praktijkdeel, 
verrichten de eerste IBV trainingsperiode als leertraject, en zullen voor de tweede 
trainingsperiode betaald worden als student-assistent. Elke trainer geeft deze training 
dus twee maal: in de periode j anuari-februari 2005; en eind maart-mei 2005. Daarbij 
hoort tevens bijwonen en waar nodig assisteren tijdens de werkcolleges 
(donderdagmiddagen en incidenteel een avond). Bij de trainerstaak hoort het geven 
van individuele feedback op skills-lab oefeningen en reflecie-opdrachten, evenals 
beoordeling van het eindverslag van de eigen IBV studenten. De IBV trainingen 
worden verzorgd onder supervisie van de OGV -staf en ondersteund door 
intervisiebijeenkomsten (op vrijdagmiddag) waarin de trainers reflecteren op hun 
eigen functioneren als trainer in relatie met de groep, en zonodig tussentijdse 
aanpassingen aan het IBV design doorvoeren. 
Periode praktijkdeel: januari-februari & eind maart-mei 2005; donderdag & vrijdag 
gehele dag contactonderwij s en nakijkwerk + ca. 8 uur individuele voorbereidingstijd 
per week, waarvan ca. 4-6 uur op de woensdag. 
Eindtermen <DL> 
voldoende theoretische kennis over de basisprincipes van trainen van groepen. 
het kunnen opzetten en evalueren van een vaardigheidstraining 
het geven van een vaardigheidstraining, (t.w. de cursus Interpersoonlijke 

Beroepsvaardigheden) in het 2e jaar BA. Hiermee wordt ervaring en inzicht verkregen 
in het hanteren van: </UL><OL> 
een variëteit aan gespreks&#8209; en groepsoefeningen 
computer skills-lab toepassingen 
persoonlijke en professionele leerprocessen 
de rol van trainer 
het groepsproces in gestructureerde vaardigheidstrainingen 
interactie&#8209;effecten tussen groep en trainer <lOL> 
Aanmelding en selectie 
Aanmelding voor dit studieonderdeel dien je rechtstreeks te doen bij Dr. Marc Cleiren 
(bij afwezigheid kun je inspreken op antwoordapparaat of E-mail sturen). Na 
aanmelding worden in ieder geval de eerste veertien kandidaten uitgenodigd voor een 
toelatingsgesprek. Bij het verschijnen van deze informatie is voor het jaar 2004-2005 
al een groot deel van de opleidingsplaatsen bezet. Voor verdere informatie kan je je 
wenden tot: <DL> 
Dr Marc Cleiren (coördinator/trainer) kamer 2B46 (07 1 )  5273727 E-mail: 
c1eiren@fsw.leidenuniv.nl 

Studiemateriaal: 

Verplichte literatuur 

Voorafgaand aan en tij dens het opleidingsgedeelte wordt zelfstandig relevante 
trainingsliteratuur bestudeerd. De literatuur zal in deze periode mogelijk door de deelnemers 
gepresenteerd en behandeld worden. 

Oornkes (200 1 ) :  Training als beroep , deel l .  Amsterdam - Meppel: uitgeverij Boom:, Ie 
druk. 



C1eiren & Verhoeven (2004) Trainersopleiding Psychologie: Losbladige werksyllabus" 
Interne publicatie Klinische- en Gezondheidspsychologie. (deze wordt uitgereikt door de 
staf). 

Toetsing: 

zie beschrijving boven 

In gangseisl advies: 

afgerond 2e jaar BA I oude stijl & toelatingsgesprek; bereidheid verzorgen twee trainingen 
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (mV) 

Rooster: 

zie beschrij ving 

Inschrijving: 

Zie aanmelding en selectie in bovenstaande tekst 

8lackboard: 

zie beschrijving 
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P2604 

Biologie van Psychopathologie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof.dr. Erik Hoencamp 
10.0 
300 
3 
3e trimester 
Nederlands 

Prof.dr. Erik Hoencamp, psychiater, A-.opleider 
Parnassia, p.m.c., Monsterweg 83, 2553 RT Den Haag, 070-39166 1 6  
m.jongsma@pamassia.nl (secretariaat) 
e.hoencamp@pamassia.nl 

Meest recente informatie via website Parnassia: www.pamassia.nl 

Omschrijving: 

Bij dit keuzevak wordt ingegaan op de rol, die biologische factoren hebben bij het ontstaan 
van psychopathologische verschijnselen. Toenemend wordt duidelijk, dat er voor de meeste 
'grote' psychiatrische ziektebeelden gecompliceerde interacties bestaan tussen genetische 
kwetsbaarheid en omgevingsfactoren, die kunnen leiden tot afwijkingen in menselijk gedrag, 
emotie, denken, stemming, e.d. Twee terreinen in deze zijn O.a. van belang. Ten eerste 
toenemende kennis uit grote prospectief opgestelde onderzoekingen, die de 
ontwikkelings(psychopathologische) verschijnselen bij de volwassenen in kaart brengen en 

'high risk ' groepen kunnen 
identificeren. Ten 
tweede de toename van kennis over de werking van onze hersenen door o.a. neuro imaging 
technieken en moleculair onderzoek naar o.a. neurotransmitters en moleculaire genetica. 

In dit keuzevak zal ingegaan worden op een aantal algemene basisprincipes. Daarnaast zal aan 
de hand van specifieke ziektebeelden een verdieping worden gemaakt betreffende, in overleg 
te kiezen gebieden, bijv. schizofrenie, manieën, depressie, depressie en cardiovasculair lijden, 
obsessief compulsieve stoornis, persoonlijkheidsstoornis, post-traumatische stress 
stoornis. 
Aan het einde van dit keuzevak moeten de deelnemers op de hoogte zijn van de potentieel 
belangrijke ontwikkelingen op dit terrein en zich realiseren, dat met name op conceptueel 
niveau (wat is psychopathologie biologisch) nog veel werk verzet moet worden. 

Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Het eindreferaat is een Engelstalig 
essay (per groep), dat in potentie tot een 'artikel' moet kunnen worden uitgewerkt. Er wordt 
gecorrespondeerd via e-mail .  

Onderwijsvormen: 



Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten van drie uur. Het eerste uur is een interactief 
college, gevolgd door het uitwerken van opdrachten, deels in groepsverband (4 groepen), 
deels individueel. Er wordt gecorrespondeerd via e-mail. 

Studiemateriaal: 

Aan te schaffen : 
N. Andreasen. Brave new brain, 

conquering mental illness in the era ofthe genome, Oxford University Press New Vork 
2001 Reeds in bezit 

Vandereyken W., 
Hoogduin c.A.L., Emmelkamp P. M.G.2001 Handboek Psychopathologie Deel 1 
Basisbegrippen. 

Toetsing: 

Tentamen : in de vorm van een essay en presentaties. 
Daarnaast wordt er door de deelnemers een oordeel gegeven over ieders inzet en bijdrage aan 
het eindreferaat (essay). 
Van de deelnemers wordt een actieve houding verwacht. Het eindreferaat is een Engelstalig 
essay (per groep), dat in potentie tot een 'artikel' moet kunnen worden uitgewerkt. 

In gan gseis/ advies: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 16  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Rooster: 

8 bijeenkomsten van eind april tlm eind juni 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-twistMaximaal 20 deelnemers 
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Cu.-susinfOImatie 

ClJrsusinformatie 

Ook te volgen als: Keuzevak 

Afstudeertraject Arbeid & Gezondheid 
Opleiding: 
Doc:enl(en): 

ECTS: 
Niveau: 
Jaar: 

Periode: 
Cursuscode: 
Collegejaar: 
Voertaal: 

Coördinator 

Psycholog ie 
Dr. S. Akerboom, Prof. Or. S. Maes, Prof. Dr. J. Allegro, 
Prof. Dr. WA Wagenaar, gastdocenten 
1 1 .4 
400 
3 
3e trimester 
P5005 
2004-2005 
Nederlands 

Or. S. Akerboom, kamer 2-B26, tel. 5273629/3627, E-mail-adres: 
akerboom@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijvi ng 
Betrokken afstudeerrichtingen: Klinische en gezondheidspsychologie, Sociale- en 
organisatiepsychologie, Cognitieve psychologie. Om aan te sluiten bij de landelijke 
terminologie is het aspect 'veiligheid' uit de naam, maar niet uit het programma van 
het afstudeerlraject weggelaten. Doel: De gevolgen van flexibilisering van de arbeid 
en een verhoogde productiedruk worden steeds meer zichtbaar: stijging van de 
werkdruk, een toename van stress, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en 
minder aandacht voor veiligheid. In toenemende mate is in bedrijven en 
overheidsorganisaties dan ook aandacht voor stresspreventieprojecten ,  
bedrijfsgezondheidsprogramma's, maatregelen voor veilige werkomstandigheden, 
enzovoort. Voldoende reden voor het aanbieden van een geïntegreerd 
onderwijspakket waarbij Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) in relatie tot de 
werksituatie centraal staan. Opzet van de trajectcursus: Tijdens zo'n tiental 
bijeenkomsten maken studenten kennis met ( 1 )  VGW thema's als arbeidsbelasting, 
bedrijfsveiligheid en gezondheid op het werk, (2) de belangrijkste modellen op VGW 
gebied,(3) meetmethoden voor relevante variabelen, (4) interventies ter bevordering 
van een gezonde en veilige werkomgeving en studies naar de effectiviteit van zulke 
interventies. De verschillende perspectieven van de drie secties op AG& V -gebied 
worden uiteengezet en geHiustreerd aan de hand van enkele case-studies. 
Beroepsmogelijkheden: De plaatsingsmogelijkheden voor psychologen die voor het 
afstudeerlraject A&G hebben gekozen zijn divers. Hierbij kan gedacht worden aan 
onderzoekfuncties binnen universiteiten, overheidsinstellingen en 
onderzoeksinstituten, aan praktijkfuncties met name in de bedrijfsgezondheidszorg 
van grote en middelgrote organisaties, bij selectie- en organisatieadviesbureaus e n  bij 
Arbo-diensten en aan staf- en beleidsfuncties bij personeelsafdelingen en medische 
diensten van overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. De onder het kopje "A&G
stages en -scripties" weergegeven lijst van stagemogelijkheden en mogelijke 
scriptieonderwerpen geeft een indicatie van de activiteiten van 'A&G'-psychologen. 
Voor verdere beroepsmogelijkheden verwijzen we naar de beschrijving hiervan bij 
ieder van de bij het afstudeertraject A&G betrokken disciplines. Adviezen aan 
studenten: Binnen de betrokken studierichtingen, bijvoorbeeld menselijk falen, 
cognitieve ergonomie (Cognitieve ps.) en buiten psychologie: Sociaal recht 
(arbeidsrecht), Rechten faculteit A&G-stages en -scripties: A&G stages kunnen 
worden gevonden bij overheidsinstanties, Arbo-diensten, 
onderzoeksinstituten/bureaus, organisatie- & adviesbureaus en in het bedrijfsleven. 
Wat betreft de onderwerpen kan gedacht worden aan: - individuele- en 
organisatiediagnostiek, - individuele begeleiding bij stressproblematiek, - begeleiding 
van veranderingsprocessen en herontwerp van arbeidsorganisaties, - o nderzoek op 
het gebied van werkbelasting en prestaties, teamtraining, inrichting van de 
werkomgeving, menselijk en organisationeel falen, - het ontwikkelen en evalueren van 
ongevalanalysemethoden, - het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie, -
het ontwikkelen en evalueren van interventie- en preventieprogramma's - zowel op 
individueel, op afdelings- als op organisatieniveau - ter bestrijding van ongevallen, 
werkstress en ziekteverzuim, etc. Bij de keuze van de stage/scriptie dient men te 
overleggen met de stagel scriptiebegeleider uit de eigen sectie en met de coördinator 
van het afstudeerlraject. De beoordeling van stage- en scriptievoorstellen zal volgens 
de gebruikelijke richtlijnen van de betrokken secties gebeuren met als aanvulling dat 
elke stage- enfof scriptieverslag mede beoordeeld kan worden door een 'meelezer' uit 
één van de andere secties. 

Page 1 of 2 
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Cursusinformatie 

Onderwijsvormen 

Colleges en werkgroepen. 

Studiemateriaal 

Reader, te verkrijgen bij de Servicedesk op de 1 e verdieping van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen (prijs ongeveer € 67,-). 

Toetsing 

Take-home opdrachten l open boek tentamen. 
Opgave voor het eindtenlamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna 
niet meer mogelijk. 

Inschrijving 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 (1 0.00 
uur) tot maandag 1 6  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor 
hel tentamen, tot 1 week van te voren via U-TWIST. 

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling 

Page 2 of2 
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P501 1 

Afstudeertraj ect: Jeugdproblematiek en Interventie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
.Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P.M. Westenberg (0&0), mw. dr. N. Garnefski (K1ig), 
mw. dr. V. Kraaij (Klig) 
1 1 .4 
400 

3 
3e trimester 
Nederlands 

Mw. dr. N. Garnefski ,  kamer 2 B49, toestel 3774.e-mail: gamefski@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

Dit afstudeertraject biedt zowel studenten van Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie als 
studenten van Klinische- en Gezondheidspsychologie de mogelijkheid zich te specialiseren op 
het gebied van de emotionele en gedragsproblemen van adolescenten. Belangrijke doelen van 
deze cursus zijn: 

. 
- het opdoen van theoretische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor het verrichten 
van onderzoek en het ontwikkelen van beleid op het gebied van jeugd en school. 

- het opdoen van theoretische kennis en vaardigheden met betrekking tot de ontwikkeling en 
evaluatie van preventie- en interventie programma's voor jeugdproblematiek binnen en buiten 
schoolsituaties.BeroepsmogelijkhedenDe beroepsmogelijkheden voor psychologen die dit 
afstudeertraject (en aansluitend stage en scriptie) hebben gevolgd zijn divers. Na het volgen 
van dit traject kan men denken aan inzetbaarheid voor onder andere ontwikkeling van 
algemeen jeugd- en schoolbeleid, ontwikkeling en evaluatie van preventieve en correctieve 
interventie programma's voor psychosociale problematiek van jeugdigen binnen en buiten 
schoolsituaties en het geven van voorlichting en adviezen aan scholen en andere 
j eugdinstellingen.Als werkomgeving wordt hierbij gedacht aan researchinstituten, GGD's, 
scholen, overheden en bedrijven die zich richten op wetenschappelijk onderzoek en beleid op 
het gebied van scholen en adolescentie. StagemogelijkhedenAls stagemogelijkheden wordt 
gedacht aan onderzoeks- en hulpverleningsinstellingen, GGD's, scholen, overheden en 
bedrijven die zich richten op wetenschappelijk onderzoek, beleid en interventie. 

Onderwijsvormen : 

Opzet van de cursus: 

- het aanleren van algemene kennis van belang voor onderzoek, beleid en interventies bij 
jeugdproblematiek; 

- het toepassen van deze kennis door het in samenwerking met anderen werken aan een 

interventievoorsteLEr wordt gewerkt met colleges en werkgroepen. Afsluitend wordt een 
symposium georganiseerd. Meer specifiek:Het contactonderwijs zal bestaan uit een aantal 
colleges die ingaan op algemene kennis en vaardigheden van belang voor onderzoek, beleid 
en interventies bij jeugdproblematiek. Om de theoretische kennis toe te kunnen passen, 
worden er werkgroepen gevormd rondom specifieke jeugdproblematiekthema's, bijvoorbeeld: 



verslaving, agressie, depressie, sociale angst, eetstoornissen, etc. In deze werkgroepen zal 
gedurende de cursus een voorstel voor interventie, onderzoek en beleid geschreven worden 
over deze specifieke thema's (in de vorm van papers). Aan het eind van de cursus wordt een 
symposium georganiseerd, waar de werkgroepen presentaties over deze onderwerpen houden. 
Gedurende de cursus worden een aantal gastsprekers uitgenodigd die kunnen vertellen over 
hun werkzaamheden op de betrokken terreinen en tevens in discussie kunnen treden met de 
studenten die deelnemen aan deze cursus. 

Studiemateriaal: 

De Wit, J., van der Veer, G. & Slot N.W. (2001).  Psychologie van de adolescentie. Baarn: 
Intro. 

Toetsing: 

Aanwezigheidsplicht en actieve deelname bij colleges, werkgroepen en symposium. Schrijven 
en presenteren van interventievoorstel. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (l 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Maximaal 40 deelnemers. 

I 
I 
1 
1 



P2600 

Seksueel misbruik 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. G. Noordenbos 
10.0 
300 
3 
3e trimester 
Nederlands 

Dr. Greta Noordenbos 

Omschrijving: 

In dit keuzevak wordt ingegaan op de achtergronden, gevolgen en 
behandelingsmogelijkheden van seksueel misbruik. Na een historische inleiding over de 
ontwikkeling van het onderzoek naar seksueel misbruik wordt ingegaan op de lichamelijke, 
psychische en sociale gevolgen van seksueel misbruik, de verklaringen voor het ontstaan 
ervan, de behandeling van slachtoffers van seksueel misbruik én van de daders van seksueel 
misbruik. Tot slot wordt ingegaan op de mogelijkheden van preventie van seksueel 
misbruik.inhoudelijke informatie bij Dr. Greta Noordenbos 071 -5273965 

Onderwijsvormen: 

colleges en werkgroep 

Studiemateriaal: 

boek en syllabus 

Toetsing: 

maken van wekelijkse opdrachten en paper 

Ingangseis/advies: 

doctoraalstudenten 

Inschrijving: 

Inschrijving via secretariaat K&G. Er is een wachtlijst. 





Afs-tudeerrichting M&T 04-05 Page 1 of 1 

Onderwijsprogramma M&T 04-05 

zie ook deeltijd roosters 

Studenten Methoden en Technieken kiezen voor een van drie specialisaties: fundamenteel onderzoeker, 
onderzoeksadviseur of praktijkgericht onderzoeker. Deze keuze bepaalt hun programma. 

De volgende cursussen worden aangeboden: 

Titel 

MwJtileveLt\n�ly�e, .. 
C901Rutationai Sta\is![cs" 

Q!J<3sL,e)<J)erimental de§jg[1 ... 
Str\,JcturaJ�gu"ti.ç>n m.Qdels . .  

FUNDAMENTEEL ONDERZOEKER 

ECTS 

2.0 
4.0 
5.7 
4.3 

Niveau 

400 
400 
300 
400 

Print .;,.;. 

Afgestudeerden die de specialisatie fundamenteel onderzoeker volgen moeten zelf onderzoeksmethoden en 
data-analysetechnieken kunnen ontwikkelen, evalueren en  uiteraard toepassen. Daarvoor is  het nodig om 
een gedegen basis van Wiskunde en Statistiek te hebben, maar ook om een goed overzicht te hebben van 
bestaande Methoden en Technieken. 

ONDERZOEKSADVISEUR 
Afgestudeerden die de specialisatie onderzoeksadviseur hebben gevolgd kunnen onderzoekers uit allerlei 
vakgebieden binnen en buiten de psychologie adviseren over alle aspecten van een onderzoek, zowel de 
onderzoeksopzet als de dataverzameling en de data-analyse. Zij moeten daarvoor uiteraard een breed 
overzicht van onderzoeksmethoden hebben en ook zelf toegepast onderzoek kunnen uitvoeren. 

PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEKER 
Bij veel studenten psychologie blijkt de wens te bestaan om Methoden en Technieken te combineren met een 
inhoudelijk psychologisch deelgebied. De sectie biedt daartoe de mogelijkheid om af te studeren als 
praktijkgericht onderzoeker. Afgestudeerden die deze specialisatie hebben gevolgd kunnen daarmee M&T 
specialist worden binnen een inhoudelijk psychologisch deelgebied dat hun interesse heeft. Het gevolg is een 
verschuiving van accent binnen de opleiding die veel perspectief geeft: in plaats van bv. als 
ontwikkelingspsycholoog af te studeren met speciale nadruk op de onderzoeksmethodologie, studeert men af 
als methodoloog met inhoudelijke specialisatie ontwikkelingspsychologie. Er zijn voor de psychologische 
deelgebieden, die overeenkomen met de inhoudelijke afstudeerrichtingen, aparte programma's opgesteld 
met verplichte M& T theoriecursussen en modules uit het vaardigheidsblok onderzoek plus een 
keuzegedeelte. Binnen dit keuzegedeelte worden, naast een aantal extra M& T vakken, voor elk van de 
psychologische deelgebieden enkele specifieke cursussen (ca. 1 0  studiepunten) bij de desbetreffende sectie 
aangeraden. Eventueel kan ook een traject gevolgd worden. Deze programma's zijn te verkrijgen op het 
secretariaat M& T (k. 2B15). 
Voor stage en scriptie (samen 50.1 studiepunten) geldt geen aparte regeling voor deze afstudeervariant. 

http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3 ?printpage=true&m=56&c=2461 &t=&. . .  1 6-7 -2004 



P2780 

Multilevel analysis 

Curriculum 
Instructor(s) 
ECTS 
Level 
Year 
Term 
Language of 
instruction 

Coordinator: 

Psychologie 
Dr. R. van der Leeden 
2.0 
400 
3 
1 st trimester 
English 

Dr. M. van der Leeden, room 281 3, phone: 071 - 527 3763, email: 
vanderleeden@fsw.leidenuniv.nl 

Description : 

Hierarchically structured data are frequently encountered in many areas of (social) scientific 
research. Such data are characterized by so-called 'nested' membership relations among the 
units of observation. For instance, students are nested within classes, which are nested within 
schools, or employees are nested within departments. Traditional, 'single level', data analysis 
methods fail when data are hierarchically structured. The nested structure causes 'intraclass 
correlation' among the observations within units at the higher level. As a resuit, the 
assumption of independence is violated. Multilevel analysis is a class of methods employing 
hierarchical linear regres sion modeis, that explicitly take into account the hierarchical data 
structure. It provides researchers with a flexible and powerful set of tools with respect to both 
model formulation and hypothesis testing. Multilevel analysis proves to be statistical!y more 
precise. AIso, it has been argued that these models are conceptually uplifting. 

Metbods of instruction: 

810ck course of one week: 

-moming: lectures 

-aftemoon: computer lab 

Study material: 

Wil! be announced later. 

Examination : 

assignments and take home exam 

Within 30 days after publication ofthe exam results, you can make an appointment with dr. 
M. van der Leeden to discuss the exam individually. 

Course requirements/recommendations: 

I 

I 

I 
I 

1 
I 



� course in Introductory Statistics; a course in Social Science Methodology or Behavioural 
Research Methods; an introduction to matrix algebra 

'Time tabIe: 

lIoorcollege 

Application: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16  juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (l  0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P2790 

Computational Statistics 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof.dr. A. Mooijaart 
4.0 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Prof.dr. A. Mooijaart, kamer 2B09, tel: 071 - 527 3770. Emailadres: 
mooij aart@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

In deze cursus worden niet-traditionele statistische methoden behandeld. Bij deze methoden is 
het gebruik van de computer zeer intensief en dus onontbeerlijk. Bij de meer traditionele 
statistische methoden is het handig de computer te gebruiken, maar niet noodzakelijk. 
Bijvoorbeeld, in veel gevallen worden statistische assumpties aangenomen, zoals normaliteit 
van de variabelen. Hoe moeten we echter, bijv., de stabiliteit van schattingen bepalen als 
dergelijke assumpties geschonden worden? Hiervoor kunnen we zgn. resampling methoden 
gebruiken. In dergelijke gevallen resamplen we vele keren uit de bestaande data; soms wel 
meer dan 1 000 keer. Een ander voorbeeld: als een onderzoeker categorische data heeft, is een 
bekende vraag: zijn de variabelen onafhankelijk of niet? Dit kunnen we toetsen met behulp 
van een -statistiek, waarvan we, theoretisch, weten dat deze een chi-kwadraat verdeling heeft 
als de steekproef "groot" is. Wat moet een onderzoeker echter doen als de steekproef niet 
groot is, maar "klein"? Wederom kunnen we, om dit probleem op te lossen, gebruik maken 
van resampling technieken. Ook hier is dus het gebruik van de computer onontbeerlijk.In deze 
cursus worden veel van dit soort problemen besproken en worden oplossingen gegeven voor 
die gevallen waarbij er geen standaard-oplossingen zijn omdat, of de gebruikelijke assumpties 
niet opgaan, of er in het geheel geen model/theory voorhanden is. De computer kan ons dan 
meer inzicht geven in de eigenschappen van de data. Een aantal methoden die besproken 
worden in deze cursus zijn: Monte Carlo studies, bootstrap methoden, nonparameteric 
regressie, gegeneralizeerde additive modellen.Bij het uitvoeren van deze methoden is een 
computertaal nodig. De taal die in deze cursus gebruikt wordt is MATLAB. Met behulp van 
deze taal is het mogelijk de benodigde berekeningen uit te voeren en de resultaten door 
middel van plaatjes en grafieken weer te geven. 

Onderwijsvormen:  

Blok cursus: 's ochtends college en 's middags computer practicum 

Studiemateriaal: 

CollegedictaatAanbevolen, niet verplicht: W.L Martinez and A.R. Martinez, (2002), 
Computational Statistics, Handbook with MATLAB. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton 
(ISBN 1 -58488-229-8 

I 
I 
'1 
1 
° l  
1 
1 
I 
I 
I 

j 



Aanschafvan MATLAB studentenversie via het secretariaat van Methoden & Technieken, 
kamer 2B15. 

Toetsing: 

opdrachten 

Ingangseis/advies: 

gewenste voorkennis: MVDA 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16  juni 2004 ( l  0.00 uur) tot 
maandag 16  augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P7704 

Quasi-experimental design 

Curriculum 
Instructor(s) 
ECTS 
Level 
Year 
Term 
Language of 
instruction 

Coordinator: 

Psychologie 
Or. C.M. Van Putten 
5.7 
300 
3 
3rd trimester 
English 

Or. C.M. van Putten, room 2B20, office-hour: wednesday 1 2.00-1 3 .00 hour, phone 071-527 
3378, email: putten@fsw.1eidenuniv.nl 

Description: 

The objectives ofthis course are to gain knowledge (a) about quasi-experimental designs, (b) 
about problems in internal, extemal, construct, and statistical conclusion validity for each type 
of design; and (c) about the selection and application of instruments and methods of data 
analysis for quasi-experiments. Students will make an analysis ofvalidity problems, will 
perform a secundary data analysis of a published quasi-experiment; and will have to write a 
research report. The course will involve assignments for short papers and presentations; 
discussions about cases; reanalysis of data from a quasi-experiment. 

Methods of instruction: 

Group meetings with short lectures, discussions, and presentations; practice in computer lab. 

Study material: 

- Reader: Quasi-experimental design (2005; FSW) 

- W.R. Shadish, T.D. Cook, D.T. Campbell (2002). Experimental and Quasi-experimental 
designs for generalized causal inference. Boston (MA): Houghton Mifflin Co. 

Examination: 

- Active participation during all meetings;- Short papers, presentations;- Final report. 

Course requirements/recommendations: 

Basic knowledge and skilIs (SPSS) for (multiple) regression analysis, AN(C)OVA and 
repeated measurements. 

Application: 

I 
I 
Î 
Î 
1 
I 

1 



Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16  juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16  augustus 2004 ( 10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P2763 

Structural equation models 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof.dr. A. Mooijaart 
4.3 
400 
3 
3e trimester 
Nederlands 

Prof.dr. A. Mooijaart, kamer 2B09, telefoon: 071 - 527 3770. Emailadres: 
mooijaart@fsw.leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

Lineaire structurele modellen zijn modellen waarmee geobserveerde variabelen geanalyseerd 
kunnen worden. In deze modellen gaat het vooral om het vinden van een onderliggende 
structuur; dat is een beperkt aantal niet-observeerbare variabelen die de relaties tussen de 
observeerbare variabelen verklaren. Zowel (confirmatieve) factor analyse als causale 
modellen kunnen zo beschreven worden. Met behulp van EQS (een computerprogramma) is 
dit soort analyses uit te voeren. Belangrijk in deze technieken is de toets van het model, d.w.z. 
de vraag: beschrijft het onderliggende model in (statistisch) voldoende mate de samenhangen 
tussen de waargenomen variabelen? In de cursus zullen allereerst de theorie van het model en 
de statistische eigenschappen besproken worden. Vervolgens zal geleerd worden hoe het 
programma EQS te gebruiken en de resultaten te interpreteren. Toepassingen: multitrait
multimethod matrix, Fishbein-model, impressie-formatie. 

Onderwijsvormen: 

Blokcursus van een week: 's ochtends college en 's middags computerpracticum. 

Studiemateriaal: 

Dunn, G., Everitt, B. & Pickles, A. ( 1993). Modelling covariances and latent variables using 
EQS. London: Chapman & Hall. [ISBN 0412 489902] 

Capita Selecta 

Toetsing: 

Opdrachten 

Binnen 30 dagen na bekendmaking van het resultaat van het tentamen, kan een afspraak 
gemaakt worden met prof.dr. A. Mooijaart om het tentamen individueel na te bespreken. 

Inschrijving: 

I 
I 
I 
J 
I 
I 

I 

I 
I 



Jnschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot I week 
"Van te voren via U-TWIST. 





Afstudeerrichting 0&0 04-05 

Onderwijsaanbod sectie 0&0 04-05 

zie ook deeltijdroosters 1999-2000 en 2000-2001 

De afstudeerrichting Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie combineert twee vakken: de 
ontwikkelingspsychologie en de onderwijspsychologie. 

Page 1 of 1 

De ontwikkelingspsychologie bestudeert de veranderingen in gedrag, denken en emotie die samenhangen 
met het ouder worden. Het vak beschrijft en verklaart niet alleen het normale ontwikkelingsverloop, maar ook 
dat van tal van afwijkingen of stoornissen. In Leiden ligt het accent op de ontwikkeling van kinderen (0-12 
jaar) en jeugdigen (12-18 jaar). 

De onderwijspsychologie bestudeert de factoren die het leren op school, in opleidingen en in bedrijven 
beïnvloeden. Onderwijspsychologen ontwikkelen instrumenten waarmee leerprocessen en stoornissen 
kunnen worden vastgesteld, verklaard en verholpen. Ook maken ze materialen en methoden voor cursussen. 

Uit het oude stijl programma worden de volgende onderdelen nog aangeboden: 

Vaardigheidsonderdelen: 

Titel 

Vaardigheidsblok: Hulpverlening aan kinder .. 

Overige (keuze)vakken: 

Titel 

Theoretisch Keuzevak: Theorv of Mind .. 

Praktijkgericht keuzevak: School- en beroe .. 

Stage en Scriptie 

Klik hier, op Blackboard is ook informatie beschikbaar 

ECTS 

8.6 
8.6 

ECTS 

7.0 
11.4 

6.0 
5.0 

Niveau 

400 
300 

Print .;;;;: 

Niveau 

400 
400 
400 
400 

Print ."-. ___ �. 

http://www.studiegids.1eidenuniv.nl/index.php3 ?printpage=true&m=56&c=2465&t=&... 16-7·2004 



P7660 

Vaardigheidsblok: Psychodiagnostiek, specialistisch 

deel 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Mw. dr. A. Blöte-Aanhane, mw. drs. E. Bohnen, mw. dr. W.C.M. 
Resing 
8.6 
400 
3 
Ie trimester 
Nederlands 

Mw. dr. W.C.M. Resing, kamer 2 A17, tel. 071 -5273680.Spreekuur: dinsdagen 13 - 14 uur 
voor alle vragen over diagnostiek en over de basisaantekening psychodiagnostiek. 

Omschrijving: 

Vergroten van inzicht in het diagnostisch proces; trainen van vaardigheid in afname, scoring 
en interpretatie van testmateriaal; introduceren van tests en vragenlijsten op het gebied van 
kind er- en jeugdzorg en onderwijs; trainen van vaardigheid in mondelinge en schriftelijke 
rapportage van testgegevens. We gaan in op diagnostische vragen over kinderen en 
adolescenten, in zowel hulpverlening als onderwijs. Alle fasen van het diagnostisch proces -
anamnese, hypothese-vorming, toetsing en advisering - komen aan de orde. We gebruiken 
literatuur, test- en casusmateriaal. Anamnese zal in rollenspel geoefend worden. Verder zal er 
video-materiaal geanalyseerd worden en, indien mogelijk, zal een test-afname via het one
way-screen gevolgd kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor rapportage. 

Onderwijsvormen: 

Groepen van max. 2 x 15 studenten. Schriftelijke verslagen, individueel mondelinge toets. 
Bijzonderheden volgen tijdens de cursus. 

Studiemateriaal: 

l. Kievit, Th. , Wit, J. de, Groenendaal, lH.A. , & Tak, lA. (Red.) (1 998, 5e druk). Handboek 
Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan Kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.2. Resing, 
W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y. , Pameijer, N.K. , Bleichrodt, N. & Boxtel, H. van 
(2002). Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium. Amsterdam: NDC/Boom. 

Toetsing: 

Schriftelijke verslagen, individueel mondelinge toets. Bijzonderheden volgen tijdens de 
cursus. 

Ingangseis/ advies: 

De cursus "Psychometrie en psychodiagnostiek", uit het algemeen doctoraal, moet met succes 
zijn afgerond. 



Rooster: 

Dit is de laatste maal dat deze doctoraalcursus wordt aangeboden. De cursus wordt alleen 's 
avonds aangeboden. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 

Blackboard: 

Blackboard. 



P7581 

Vaardigheidsblok: Hulpverlening aan kinderen 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. H. Boelens [Nederlands], Dr. D. Heyne [Engels] 
8.6 
300 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

Dr. H. Boelens, kamer 2 C02, tel. 071-5273697. Spreekuur: dinsdagen 13 - 15 uur. 

Omschrijving: 

Deel 1 (Dr Boelens ) 

Elke deelnemer werkt met twee kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar (supervisie: H. 
Boelens) . De deelnemers zoeken de kinderen zelf. Ze gaan de kinderen van 4-8 jaar nuttig 
gedrag leren. Dit wordt aangereikt door leerkrachten op basisscholen. Het kan gaan om 
zelfredzaamheid (naar de WC gaan, handen wassen, veters strikken), sociaal gedrag (op de 
beurt wachten, met andere kinderen spelen, naar andere kinderen luisteren), taal (lastige 
woorden, klankspel), of "taakgericht" gedrag (met potlood werken, knippen, aan tafel blijven 
zitten, aandachtig werken, langere tijd aan een taak werken). 

Deel 2 (Dr Heyne) 

This part of the course builds upon the previous part by focusing upon the application of 
behavioural and cognitive strategies when working with young people displaying various 
forms of psychopathology (especially intemalizing problems). It fosters students' acquisition 
of some of the key clinical skills associated with cognitive-behaviour therapy with young 
people, including engagement, treatment planning, relaxation training, systematic 
desensitization, activity scheduling, social skills training, and assessing and addressing 
cognitive distortions. Specific attention is given to the developmentally sensitive application 
of these interventions when working with young people of different ages. Emphasis is also 
placed upon the evidence-base for the efficacy and the effectiveness of therapeutic approaches 
with young people. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges, werkgroep, vaardigheidstraining, werken in de praktijk (het deel van de 
cursus dat door dr. D. Heyne wordt gedoceerd zal in het Engels zijn) 

Studiemateriaal: 



Barrett, P. M., & Ollendick, T. H. (Eds.) (2004). Handbook of interventions that work with 
children and adolescents: Prevention and treatment (574 pages). London: John Wiley & Sons. 
[ISBN 0-470-84453 -1]. 

Syllabus: Available from the Service Desk. 

Toetsing: 

Deel 1 : Schriftelijke verslagen (o.a. een dossier)Deel 2: Four assignments (to be announced 
during the course) 

Ingangseis/ advies: 

De cursus "Psychometrie en psychodiagnostiek", uit het algemeen doctoraal, moet met succes 
zijn afgerond. 

Rooster: 

Dit is de laatste maal dat deze doctoraal cursus wordt verzorgd! 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 

Blackboard: 

Ja 



P3276 

Theoretisch Keuzevak: Theory of Mind 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Mw. dr. W.C.M. Resing 
7.0 
400 
3 
Ie trimester 
Nederlands 

Mw. dr. W . C. M.Resing, kamer 2 A17, tel. 071-5273680. Spreekuur: Dinsdagen 13 - 14 uur. 

Omschrijving: 

Kennisverwerving en theoretische verdieping met betrekking tot "theory of mind": in 
hoeverre zijn kinderen al op jonge leeftijd in staat onderscheid te maken tussen zelf en 
buitenwereld, tussen verbeelding en werkelijkheid? 

Onderwijsvormen: 

V olgens afspraak. 

Studiemateriaal: 

Literatuur in overleg. 

Toetsing: 

Werkstuk in combinatie met mondeling tentamen of andere werkvonn. 

Ingangseis/advies: 

nvt 

Rooster: 

Volgens afspraak. Geen semester-indeling. 

Inschrijving: 

Via mw. dr. W.C.M. Resing 



Cursusinformatie 

Cursusi nformatie 

Ook te volgen als: Keuzevak 

Afstudeertraject: Jeugdproblematiek en 
Interventie 

Opleiding: 
Docent(en): 

ECTS: 
Niveau: 
Jaar: 
Periode: 
Cursuscode: 
Collegejaar: 
Voertaal: 

Coördinator 

Psychologie 
Prof. dr. P.M. Westenberg (0&0), mw. dr. N. Garnefski 
(Klig), mw. dr. V. Kraaij (Klig) 
11.4 
400 
3 
3e trimester 
P5011 
2004-2005 
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Omschrijving 

Dit afstudeertraj ect biedt zowel studenten van Ontwikkelings- en 
Onderwijspsychologie als studenten van Klinische- en Gezondheidspsychologie de 
mogelijkheid zich te specialiseren op het gebied van de emotionele en 
gedragsproblemen van adolescenten. Belangrijke doelen van deze cursus zij n: 

• het opdoen van theoretische kennis en vaardigheden die van belang zijn 
voor het verrichten van onderzoek en het ontwikkelen van beleid op het 
gebied van jeugd en school. 
• het opdoen van theoretische kennis en vaardigheden met betrekking tot de 
ontwikkeling en evaluatie van preventie- en interventie programma's voor 
jeugdproblematiek binnen en buiten schoolsituaties. 

Beroepsmogelijkheden 
De beroepsmogelijkheden voor psychologen die dit afstudeertraject (en 
aansluitend stage en scriptie) hebben gevolgd zijn divers. Na het volgen van 
dit traject kan men denken aan inzetbaarheid voor onder andere ontwikkeling 
van algemeen jeugd- en schoolbeleid, ontwikkeling en evaluatie van 
preventieve en correctieve interventie programma's voor psychosociale 
problematiek van jeugdigen binnen en buiten schoolsituaties en het geven 
van voorlichting en adviezen aan scholen en andere jeugdinstellingen. 
Als werkomgeving wordt hierbij gedacht aan researchinstituten, GGD's, 
scholen, overheden en bedrijven die zich richten op wetenschappelijk 
onderzoek en beleid op het gebied van scholen en adolescentie. 

Stagem ogel ij kheden 
Als stagemogelijkheden wordt gedacht aan onderzoeks- en 
hulpverleningsinstellingen, GGD's, scholen, overheden en bedrijven die zich 
richten op wetenschappelijk onderzoek, beleid en interventie. 

Onderwijsvormen 
Opzet van de cursus: 

• het aanleren van algemene kennis van belang voor onderzoek, beleid en 
interventies bij jeugdproblematiek; 
• het toepassen van deze kennis door het in samenwerking met anderen 
werken aan een interventievoorstel. 

Er wordt gewerkt met colleges en werkgroepen. Afsluitend wordt een 
symposium georganiseerd. Meer specifiek: 
Het contactonderwijs zal bestaan uit een aantal colleges die ingaan op 
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Cursusinfonnatie 

algemene kennis en vaardigheden van belang voor onderzoek, beleid en 
interventies bij jeugd problematiek. 
Om de theoretische kennis toe te kunnen passen, worden er werkgroepen 
gevormd rondom specifieke jeugdproblematiekthema's, bijvoorbeeld: 
verslaving, agressie, depressie, sociale angst, eetstoornissen, etc. In deze 
werkgroepen zal gedurende de cursus een voorstel voor interventie, 
onderzoek en beleid geschreven worden over deze specifieke thema's (in de 
vorm van papers). Aan het eind van de cursus wordt een symposium 
georganiseerd, waar de werkgroepen presentaties over deze onderwerpen 
houden. Gedurende de cursus worden een aantal gastsprekers uitgenodigd 
die kunnen vertellen over hun werkzaamheden op de betrokken terreinen en 
tevens in discussie kunnen treden met de studenten die deelnemen aan deze 
cursus. 

Studiemateriaal 

De Wit, J., van der Veer, G. & Slot N.W. (2001). Psychologie van de adolescentie. 
Baarn: Intro. 

Toetsing 

Aanwezigheidsplicht en actieve deelname bij colleges, werkgroepen en symposium. 
Schrijven en presenteren van interventievoorstel. 

Inschrijving 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 
uur) tot maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor 
het tentamen, tot 1 week van te voren via U-TWIST. 

Maximaal 40 deelnemers. 
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P3280 

Keuzevak Diagnostiek van de Sociaal-emotionele 

ontwikkeling 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P.M. Westenberg, e.a. 
6.0 
400 
3 
3e trimester 
Nederlands 

Secretariaat 0&0, kamer 2 A 07, tel. 071 -527 3644. 

Omschrijving: 

Kennnis van de sociaal-emotionele ontwikkeling is van groot belang om sociaal-emotionele 
en gedragsproblemen bij kinderen, jeugdigen en (jonge) volwassenen op juiste waarde te 
kunnen schatten. Leeftijd biedt weinig houvast omdat de snelheid, timing en mate van 
ontwikkeling individueel bepaald zijn. Is er sprake van een ontwikkelingsachterstand of -
voorsprong? Is er een relatie tussen het probleem en het ontwikkelingsniveau? Moet de 
begeleiding of belrandeling afgestemd worden op het ontwikkelingsniveau, ongeacht de 
leeftijd?Ter ondersteuning van dit soort afwegingen is de Zinnenaanvullijst Curium (ZALC) 
beschikbaar. De meerwaarde van dit instrument boven de bestaande 
zinnenaanvullijstenJtesten is de zeer gedetailleerde scorehandleiding. De ZALC is een 
theoretisch en empirisch gefundeerd instrument waannee een betrouwbare inschatting van het 
ontwikkelingsniveau-ongeacht leeftijd kan worden verkregen bij kinderen tussen 8 tot 25 jaar. 
De ZALC wordt in toenemende mate gebruikt bij instellingen voor jeugdhulpverlening. Om de 
ZALC op een betrouwbare manier te kunnen gebruiken is een training in het afnemen en 
scoren van het instrument vereist. In dit keuzevak leert men de benodigde vaardigheden om 
de ZALC af te nemen en te scoren. Er wordt ook ingegaan op de toepassing van de ZALC in 
de psychodiagnostiek bij kinderen en jeugdigen. 

Onderwijsvormen: 

Practicum-bijeenkomsten en thuiswerk-opdrachten. 

Studiemateriaal: 

Westenberg, P.M., Drewes, M. l., Siebelink, B.M. , Treffers, Ph.D.A. , Jonckheer, J., & 
Goedhart, A.W. (2000) . Zinnenaanvullijst Curium (ZALC): Een instrument voor het meten 
van ego-ontwikkeling. Lisse: Swets Test Publishers.Het gebruik van de ZALC gedurende de 
cursusperiode kost € 25 huur en € 25 borg. De borg krij gt men bij inlevering na afloop van de 
cursus weer terug. 

Toetsing: 



Schrij fopdrachten, thuiswerkopdrachten, toetsbij eenkomst en casus 

Ingangseis/ advies: 

Minimaal derde jaar Psychologie (eventueel Pedagogiek) met algemene kennis van 
psychometrie en psychodiagnostiek. 

Rooster: 

10 (verplichte) bijeenkomsten op maandagen van 19.00 - 21.00 uur. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. Maximaa1 20 deelnemers. Bij meer dan 20 aanmeldingen krijgen 
0&0 studenten voorrang. 



ookvloop2 

Praktijkgericht keuzevak: School- en beroepskeuze en 
loopbaanbegeleiding 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P. van den Broek 
5.0 
400 
3 
Gehele jaar 
Nederlands 

Informatie: Individuele afspraak via docent / secretariaat ICLON 0 71 - 5274015 of via 
secretariaat 0&0 071-5273644. 

Omschrijving: 

Theorieën over Ontwikkeling van Beroepsinteresse en over Beroepskeuze. Toepassing in het 
Voortgezet Onderwijs en bij Begeleiding van Leerlingen. 

Onderwijsvormen: 

Literatuurstudie, eventueel gevolgd door een werkstuk. Uitbreiding van de stof tot maximaal 
10 ECTS is mogelijk. 

Studiemateriaal: 

Groepsgewijs of individueel af te spreken. 

Toetsing: 

Bij groepsgewijs onderwijs vindt beoordeling plaats d.m.v. een werkstuk, bij een individuele 
afspraak een mondeling tentamen en besprekingen na afspraak. 

Ingangseis/ advies: 

Kennis van de ontwikkelingspsychologie en van de psychologische diagnostiek en enige 
kennis van het Nederlandse onderwij ssysteem 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 20 0 4  (l 0 . 0 0  uur) tot 
maandag 16 augustus 20 04  (10 . 0 0  uur) . NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 
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Afstudeerrichting Sociale en Organisatiepsychologie 04 .. 05 

Roosters keuzevakken en zie ook 

deeltijd roosters 1999-2000 en 2000-2001 

Het verplichte gedeelte van het 3e jaar bestaat voor alle studenten S&O uit de volgende verplichte 
vakinhoudelijke cursussen (voor het laatst in 2003-2004 gegeven: 

- cognitieve sociale psychologie 
- arbeids- en organisatie psychologie 
- theoretische groepsdynamica 
- toegepaste groepsdynamica 

Daarnaast keuze van 1 uit: 
- Egoïsme, altruïsme en rechtvaardigheid; Theorie en maatschappelijke toepassingen 
- Organisatieverandering 

Parallel aan deze verplichte vakinhoudelijke cursussen loopt de vaardigheidsmodule 
"Onderzoeksvaardigheden S&O psychologie". Deze is voor alle S&O-studenten verplicht en bestaat uit: 

Titel 

Vaardigheidsonderdeel Analyse en diagnose .. 

ECTS 

5.7 
8.6 

Niveau 

400 
400 

In het 3e studiejaar is naast deze verplichte cursussen (van in totaal 44.8 ECTS) nog ruimte voor andere 
cursussen. Ook in het 4e studiejaar kunnen keuzeonderdelen worden gevolgd. Tevens doen studenten dan 
hun stage en scriptie. Aan stage en scriptie kunnen in totaal 50.1 ECTS worden besteed. Beide onderdelen 
beslaan minimaal 21 ECTS en maximaal 28.6 ECTS per onderdeel. 

Keuzevakken, afstudeertraject-cursussen: 

Titel 

Mens- Omgeving Interactie .. 

Inleiding Economische psychologie . . 

Stage en scriptie 

ECTS 

11.4 
5.7 

11.4 
12.0 
5.7 
5.7 

Niveau 

400 
400 
400 
400 
400 
400 

Print .0:...:.:' 

Praktijk of onderzoeksstage (min. 21 ECTS) en scriptieonderzoek (min. 21 ECTS). 

M�.�LjDfQ:.:.: 

Het bezoeken van 5&0 colloquia: 

Voor voltijdstudenten die vanaf september 2001 de afstudeerrichting 8&0 binnenstromen, geldt daarbij het 
volgende: Onderdeel van de afronding van de studie 8&0 psychologie is een serieuze kennismaking met 
ander (dan het zelf uitgevoerde scriptie-) onderzoek op het gebied van de 8&0 psychologie. Voorwaarde voor 
puntentoekenning voor de scriptie is het volgen van minimaal vier van de colloquia van de afstudeerrichting 
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8&0, waar vooraanstaande onderzoekers uit binnen- en buitenland hun onderzoek presenteren. 
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P7716 

Vaardigheidsonderdeel Probleemstelling en Design 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Dr. JJ. Knegtmans 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. JJ. Knegtmans e.a. 
5. 7 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Het doel van de cursus is het leren vervaardigen van een onderzoeksvoorstel. Het gaat daarbij 
niet alleen om de fonnulering van een of meer onderzoeksvragen en de - theoretische en 
praktische - onderbouwing daarvan. Tevens wordt van de student verwacht dat hij de 
onderzoeksmethode helder beschrijft, met speciale aandacht voor het instrumentarium: de 
onafhankelijke en afhankelijke variabelen, manipulatiechecks, instructie aan de deelnemers 
aan het onderzoek etc. 

Onderwijsvormen: 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal plenaire sessies. Daarnaast wordt regelmatig met de 
deelnemende onderzoeksduo's de vordering van het onderzoeksvoorstel besproken, aangevuld 
met andere gemaakte opdrachten. 

Studiemateriaal: 

* Literatuurklapper Onderzoeksvaardigheden Probleemstelling & Design 

Toetsing: 

De uiteindelijke versie van het onderzoeksvoorstel moet voldoende zijn. Ook aanvullende 
opdrachten moeten voldoende gemaakt worden. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 200 4  ( 1 0 . 00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 20 04  ( 1 0 .0 0  uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 



P7717 

Vaardigheidsonderdeel Analyse en diagnose 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Dr. P. de Heus 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. P. de Heus, dr. F. Harinck e.a. 
8.6 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Doel is het oefenen in data-analyses die veel gebruikt worden in de sociale en 
organisatiepsychologie. In deze module gaat men, aan de hand van colleges en opdrachten, 
oefenen met het zelf analyseren van onderzoeksgegevens, om aan de hand daarvan te komen 
tot een diagnose over de onderzoeksvraag. Hierbij komen zowel technieken aan bod die van 
belang zijn bij veldonderzoek (regressie-analyse, causale modellen) als technieken die veel 
gebruikt worden bij experimenteel onderzoek (variantie-analyse). De werkvorm is enigszins 
afwijkend van Probleemstelling en Design in de zin dat het accent meer ligt op het maken van 
standaard-opdrachten in tweetallen, zodat elke student met elke techniek kan oefenen. De 
studiestof en opdrachten zijn zodanig dat kennis meer overgebracht wordt in de vorm van 
colleges en er een week tussen college en werkgroep is om de studenten de gelegenheid te 
geven de opdrachten te maken (die tijdens de werkgroep worden doorgesproken). Bij de 
opdrachten dient men niet alleen data-analyses met de computer uit te voeren, maar het accent 
ligt evenzeer op de verslaglegging.N.B. Om deze cursus (met een groot aantal computer
opdrachten) over een langere periode te spreiden, vinden de eerste twee bijeenkomsten reeds 
plaats aan het eind van het 1 e trimester! Indien deze inroostering studenten uit andere 
afstudeer-richtingen ernstige planningsproblemen oplevert, kunnen zij contact opnemen met 
de coördinator om een individuele oplossing te vinden. 

Toetsing: 

Opdrachten en tentamen. Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Alle opdrachten worden 
becijferd en gemiddeld tot één opdrachten-cijfer. Eindcijfer is het gemiddelde van het 
opdrachten-cijfer en het tentamen-cijfer, met als randvoorwaarde dat geen van beide lager dan 
4 mag zijn. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 20 0 4  (10.0 0 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U -TWIS T. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 



P7677 

Vaardigheidsonderdeel Oefenexperiment 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

N.v.t. 

Omschrijving: 

Psychologie 
diverse docenten sectie Cognitieve Psychologie 
8.6 
3 00 
3 
Gehele jaar 
Nederlands 

Verplichte cursus voor de studenten van de afstudeerrichting Cognitieve Psychologie.Het doel 
van de cursus is het in nauwe samenwerking met één van de docenten doorlopen van de 
gehele onderzoekscyclus.Men zoekt zelfstandig, op grond van persoonlijke interesses, contact 
met enkele docenten van de sectie Cognitieve Psychologie bij wie men wel een experiment 
zou willen doen (zie overzicht medewerkers op de site van de sectie Cognitieve 
psychologie).Na informatie ingewonnen te hebben kiest men voor een onderwerp.Het 
oefenexperiment is niet aan een periode gebonden. De tijdsinvestering per week en daarmee 
de looptijd wordt in overleg met de betrokken docent vastgesteld. 

On derwij svormen: 

In overleg met de betrokken docent preciseert men de vraagstelling op grond van een aantal 
artikelen, voert het literatuuronderzoek, het experiment of de simulatie uit en rapporteert. 

Studiemateriaal: 

Afhankelijk van het onderwerp wordt in overleg met de betrokken docent de literatuur 
bepaald. 

Toetsing: 

Eindverslag; honorering volgt op het, naar tevredenheid van de docent, voltooien van deze 
cyclus. 

Inschrijving: 

Contact opnemen met docent. 



P5065 

Afstudeertraject Omgevings- en Milieupsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. H. Staats, Dr. IJ. Knegtmans, Dr. G. Wolters 
11.4 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Dr. H. Staats kamer 2A40, tel. 5274104/5273705 e-mail staats@fsw. leidenuniv.nl 

Omschrijving: 

De omgang van de mens met de fysieke omgeving geeft aanleiding tot tal van fascinerende 
psychologische vragen. De mens-omgeving interactie roept echter ook problemen op die 
gebaat zijn bij een psychologische analyse en daarop gebaseerd advies. Bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding en implementatie van milieumaatregelen begint op veel plaatsen het besef door 
te breken dat er niet zozeer een gebrek is aan natuurwetenschappelijke kennis omtrent de 
oplossing van milieuproblemen, maar aan gedragsmatige en sociaal-wetenschappelijke kennis 
om verbeteringen daadwerkelijk ingang te doen vinden. Het afstudeertraject bestaat uit 2 
modules, elk van 5.7 ECTS en een stage en een scriptie. Het traject is gericht op de 
verwerving van theoretische en practische kennis en vaardigheden die afgestudeerden in staat 
stellen de psychologische dimensies van de omgang met de fysieke omgeving te onderkennen, 
te analyseren en te benutten voor maatregelen die een bijdrage leveren aan verbeteringen. 

Toekomstig werkveld van afgestudeerden 

Afgestudeerden zijn beter gekwalificeerd voor een werkkring bij de overheid of het 
bedrijfsleven, als onderzoeker, beleidsmedewerker, communicatiedeskundige of manager 
milieuzaken in een bedrij f. Als onderzoeker zijn ze bedreven in het vertalen van vraagstukken 
in het omgevings- en milieubeleid naar empirisch toetsbare hypotheses. Als 
beleidsmedewerker zijn ze in staat maatregelen voor te bereiden die niet alleen politiek 
acceptabel zijn maar ook gebaseerd zijn op psychologisch correcte aannamen over de 
perceptie en werkingskracht daarvan. Als communicatiedeskundige zijn ze in staat realistische 
doelen van voorlichtingscampagnes te formuleren, een campagne adequaat op te zetten en 
eventueel evaluatieonderzoek voor te bereiden en te beoordelen. Een milieumanager in een 
(groot) bedrij f heeft oog voor de verschillende belangen binnen en buiten de organisatie, is in 
staat om partij en bij elkaar te brengen en om milieudoelstellingen te fonnuleren en te 

realiseren 

S tagemo gelijkheden 

Stageplaatsen kunnen worden gevonden bij overheidsinstanties als ministeries (VROM, 
Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) , provincies en gemeenten, maar 
ook in het bedrijfsleven, bij milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen. Stage activiteiten 
kunnen zijn het ontwikkelen van communicatieplannen, de implementatie van 
bedrij fsmilieuzorg, het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek. De betrokken 



studierichtingen hebben beide een stagecoördinator die hierbij behulpzaam kan zijn (dr. D. 
Daamen voor S&O; dr. G. ten Hoopen voor Cognitieve Psychologie). 

Scriptiemogelijkheden 

In overleg met de coordinator van het afstudeertraject, Henk Staats, kan een 
scriptieonderwerp worden bepaald. 

Onderwijsvormen: 

Opzet van de cursus Mens-omgeving interactie 

De cursus zal bestaan uit 6 colleges over de literatuur, aangevuld met bespreking van recent 
uitgevoerd onderzoek. Aandacht zal met name uitgaan naar: - De milieuproblematiek als 
sociaal dilemma - De relaties tussen waarden, overtuigingen en milieuvriendelijk gedrag -
Risico's en rampen - Financiele instrumenten en groepsinterventies - Liefde voor de natuur; 
aangeboren, aangeleerd? - De ontwikkeling van interventieprogramma's voor 
milieuvriendelijk gedrag. 

Opzet van de cursus Consumentenpsychologie 

Zie Keuzevak Consumentenpsychologie (5. 7 ECTS). 3e trimester 

Toetsing: 

Mens-omgeving interactie: tentamen met open vragen.Consumentenpsychologie: multiple
choice tentamen. 

Rooster: 

Opgave voor het tentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 20 04 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P5050 

Mens- Omgeving Interactie 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 
Niveau 

Jaar 
Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Dr. H. Staats 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. H. Staats 
5.7 
400 
3 
Ie trimester 
Nederlands 

DoelDe relaties tussen menselijk gedrag en de omgeving leren analyseren en een 
wetenschappelijke basis te leggen voor interventies tot verandering van individueel gedrag 
met negatieve consequenties voor de fysieke omgeving en ( dus) - op korte of lange termijn -
ook voor andere mensen . 

. Onderwijsvormen: 

De cursus zal bestaan uit 6 colleges over de literatuur, aangevuld met bespreking van recent 
uitgevoerd onderzoek. Aandacht zal met name uitgaan naar:- De milieuproblematiek als 
sociaal dilemma- De relaties tussen waarden, overtuigingen en milieuvriendelijk gedrag-
Risico 's en rampen- Financiele instrumenten en groepsinterventies- Liefde voor de natuur; 
aangeboren, aangeleerd?- De ontwikkeling van interventieprogramma's voor milieuvriendelijk 
gedrag 

Studiemateriaal: 

Gardner, G.T., & Stem, P. (1996). Environmental problems and human behavior. Boston, 
MA: Allyn & Bacon (als Syllabus verkrijgbaar bij de Servicebalie). Deze syllabus wordt 
aangevuld met literatuur die via Blackboard wordt aangeboden. 

Toetsing: 

Tentamen met open vragen. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U -TWIS T. 

Blackboard: 

Ja 



P5020 

Afstudeertraject Economische Psychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 

Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Prof.dr. E. van Dijk 

Omschrijving: 

Psychologie 
Prof. dr. E. van Dijk, dr. J.J. Knegtmans, dr. G. Wolters 
11.4 
4 00 
3 
2e trimester 
Nederlands 

In het verleden is gebleken dat veel psychologiestudenten belangstelling hebben voor 
werkvelden als bijvoorbeeld marketing en reclame. Tevens is gebleken dat in dergelijke 
werkvelden psychologische kennis zeer gewaardeerd wordt. Waar het vaak aan schort is dat 
psychologiestudenten onvoldoende kunnen aantonen op de hoogte te zijn van algemene 
economisch-psychologische inzichten. Het doel van de trajectcursus economische 
psychologie is tweeledig: (a) studenten een uitgebreid overzicht geven van de rol welke 
psychologie speelt bij het nemen van economische beslissingen, en (b) het leveren van 
scholing die studenten beter voorbereid op werkzaamheden in de marketing, reclame, en meer 
in het algemeen op het gebied van de economische psychologie.Het afstudeertraject bestaat 
uit twee onderdelen: Inleiding Economische Psychologie en Consumentengedrag van elk 5.7 
ECTS punten. Inleiding Economische PsychologieIn deze cursus wordt een overzicht 
geboden van de economische psychologie, een relatief nieuw veld dat zich op het snijpunt 
bevindt van economische en psychologische besliskunde en waarbij onderwerpen als 
consumentengedrag, gokken, sparen, onderhandelen, belastingontduiking, reclame e. a. aan de 
orde komen.De collegereeks begint met een algemene inleiding waarbij de cursisten 
vertrouwd raken met de economische benadering alsmede de benadering die de economische 
psychologie voorstaat. In de daarop volgende colleges wordt steeds aangegeven waar de 
psychologie een bijdrage kan leveren aan bestaande economische inzichten. Zo wordt in het 
tweede college met name aandacht besteed aan de rol van persoonsfactoren en psychologische 
inzichten betreffende de rol van attitudes bij voorspelling van economisch gedrag. Vervolgens 
wordt in enkele colleges nagegaan in hoeverre menselijk gedrag afwijkt van de rationele mens 
zoals die in de economie centraal staat. Met andere woorden, nagegaan wordt in hoeverre de 
werkelijkheid afwijkt danwel in overeenstemming is met de basisassumpties van de economie 
(die o. a. winstmaximalisatie, procedure-invariantie en verregaande vergelijking van 
alternatieven veronderstelt). De belangrijkste inzichten uit de hedendaagse economische 
psychologie komen hierbij aan de orde (o. a. , Prospect theorie e.d. ). De collegereeks wordt 
afgesloten met inzichten ontleend aan speltheorie en onderhandeling. Wederom ligt hierbij de 
nadruk in hoeverre de werkelijkheid afwijkt van de rationele modellen van de economische 
mens Crational economie man').ConsumentenpsychologieDeze cursus biedt een overzicht van 
consumentengedrag. Het is uitdrukkelijk de bedoeling niet slechts thematisch op 
consumentengedrag - en toepassingen daarvan op het gebied van milieugedrag - in te gaan, 
maar ook te illustreren hoe onderzoek naar en bevindingen op deze terreinen hun oorsprong 
hebben in fundamentele psychologische processen als motivatie, attitudevonning en 



beslissen.In een inleiding wordt het vak consumentengedrag geintroduceerd. Vervolgens 
wordt een reeks elementaire psychologische processen behandeld in hun relatie tot 
consumentengedrag. Dit zijn onder meer perceptie, begrip, attitudevorming en -verandering 
en geheugen. Geschetst wordt hoe deze processen afhangen van iemands motivatie en de 
mogelijkheid tot verwerking van relevantie informatie. Steeds wordt het accent gelegd op de 
vraag, hoe kennis van deze processen de marketingstrategie kan richten. Hierna worden 
beslissingsprocessen behandeld, zowel die waarbij relatief veel cognitieve arbeid wordt 
verricht als beslissingen waarbij men zich van simpele shortcuts bedient. Ook nu weer worden 
de implicaties voor marketing-strategieen besproken. Tenslotte wordt ingegaan op verschillen 
tussen consumenten als gevolg van achtereenvolgens demografische kenmerken en 
persoonlijkheidskenmerken, alweer met bespreking van marketing
implicaties.BeroepsmogelijkhedenOp het gebied van de reclame en marketing bestaat 
behoefte aan gedegen psychologische kennis. De trajectcursus beoogt de aansluiting met deze 
deelgebieden te verbeteren, en derhalve plaatsing te bevorderen in beroepen in dienst van 
bijvoorbeeld marketing, reclame en consumentenorganisaties. In zijn algemeenheid kan de 
cursus plaatsing in meer economisch gerichte functies 
bevorderen.StagemogelijkhedenMogelijke stages betreffen bijvoorbeeld het gebied van 
reclame en marketing (bijv. het opzetten en testen van reclamecampagnes; het analyseren van 
consumentenbehoeften, etc.), alsmede meer fundamenteel onderzoek op het gebied van de 
economische psychologie. De betrokken studierichtingen hebben elk een stagecoördinator die 
behulpzaam kan zijn. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges 

Studiemateriaal: 

Zie Keuzevakken Inleiding Economische Psychologie en Consumentenpsychologie. 

Toetsing: 

Tentamen met open vragen (Inleiding in de Economische Psychologie), multiple choice 
tentamen (Consumentenpsychologie). 

Ingangseis/advies: 

De cursus vertoont raakvlakken met de cursussen Cognitieve Sociale Psychologie 
(aangeboden door S&O) en Beslissen en Denken (aangeboden door Cognitieve Psychologie). 
Voor verdere specialisatie in stage/scriptie kan het wenselijk zijn de cursus Multivariate 
Analyse 1 (aangeboden door M&T) te volgen. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (l 0.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P5045 

Consumentenpsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 
Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Dr. J.J. Knegtmans 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. JJ. Knegtmans, Dr. G. Wolters 
5.7 
400 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

Deze cursus biedt een overzicht van consumentengedrag. Het is de bedoeling, niet slechts 
thematisch op consumentengedrag - en toepassing daarvan op het gebied van milieugedrag -
in te gaan, maar ook te illustreren hoe onderzoek naar en bevindingen op deze terreinen hun 
oorsprong hebben in fundamentele psychologische processen als motivatie, attitudevonning 
en beslissen.In een inleiding wordt het vak consumentengedrag geintroduceerd. Vervolgens 

wordt een reeks elementaire psychologische processen behandeld in hun relatie tot 
consumentengedrag. Dit zijn onder meer begrip, attitudevorming en -verandering en 
geheugen. Geschetst wordt hoe deze procssen afhangen van iemands motivatie en de 
mogelijkheid tot verwerking van relevante informatie. Steeds wordt het accent gelegd op de 
vraag hoe kennis van deze processen de marketing-strategie kan richten. Hierna worden 
beslissingsprocessen behandeld, zowel die waarbij relatief veel cognitieve arbeid wordt 
verricht als beslissingen waarbij men zich van simpele shortcuts bedient. Ook nu weer worden 
de implicaties voor marketing-strategieen besproken. Daarna wordt ingegaan op verschillen 
tussen consumenten als gevolg van demografische kenmerken en 
persoonlijkheidskenmerken,alweer met bespreking van marketing-implicaties. Ten slotte 
worden enkele negatieve aspecten van marketing geschetst, zoals misleiding van de 
consument, aantasting van zijn zelfbeeld en de mogelijkheid van dwangmatig 
consumptiegedrag. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges. 

Studiemateriaal: 

Hoyer, W.D., & Maclnnes, DJ. (2004, derde druk). Consumer behavior. Boston, MA: 
Houghton Mifflin. 

Toetsing: 

Multiple choice tentamen 

Inschrijving: 



Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (l0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

Blackboard 



P5060 

Afstudeertraject Personeel en Organisatie 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 
Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Stafleden van de sectie S&O psychologie 
11.4  
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Dr. C. van Laar, tel. 5273923; e-mail cvlaar@fsw.leidenuniv.nl (kamer 2A28) 

Omschrijving: 

Vanaf dit studiejaar vervalt het oude programma in verband met de overgang naar de 
BA/MA structuur. Voltijdstudenten volgen vanaf dit studiejaar dan ook het nieuwe 

programma (zie elders in studiegids). Voor deeltijdstudenten is e r  dit studiejaar nog een 

laatste mogelijkheid om dit afstudeertraject uit de oude stijl in aangepaste vorm te 
volgen (overgangsfase). Neem hiervoor contact op met de docente. 

Doel 

Het doel van het afstudeertraject Personeel en Organisatie is tweeledig: (a) studenten inzicht 
te geven in sociaal-psychologische processen die een rol spelen binnen het werkveld van 
arbeid en organisaties, en (b) een bijdrage leveren aan de voorbereiding op werkzaamheden 
die relevant zijn voor onderzoek en beleidsontwikkeling in dit veld. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar diversiteit in organisaties in al zijn vormen. 

De wereld van mensen in organisaties is de laatste j aren fundamenteel veranderd. Steeds meer 
krijgen organisaties te maken met een personeelsbestand dat o.a. naar sekse en etniciteit een 
grotere diversiteit vertoont. Berekeningen van het Centraal Planbureau van de economische 
ontwikkeling tot 2020 en de gevolgen voor de arbeidsmarkt leveren drie scenario's op waarbij 
een toename van de beroepsbevolking moet worden gerealiseerd van tussen een half miljoen 
arbeidskrachten (meest pessimistische scenario) tot anderhalf miljoen arbeidskrachten 
(middelste en meest optimistische scenario). De toename in de beroepsbevolking zal slechts 
bereikbaar zijn wanneer groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt in 
grotere percentages zouden deelnemen aan het arbeidsproces. 

In het denken over, en onderzoek naar de werkende mens wordt dan ook steeds vaker de 
nadruk gelegd op de sociale motieven en capaciteiten van werknemers teneinde hun gedrag 
beter te begrijpen en te veranderen. Hoe kunnen organisaties inspelen op deze sociale 
motieven en capaciteiten en deze zo optimaal benutten? Het antwoord op deze vraag vereist 
enerzijds een fundamentele analyse van sociaal-psychologische processen die een rol spelen 
bij de wijze waarop mensen functioneren in organisaties. Anderzijds biedt deze analyse 
aangrijpingspunten om een gedegen beleid op te stellen waarbij de "human resources" zo 
maximaal mogelijk worden gewaarborgd. In deze analyse zal er aandacht besteed worden aan 
kwesties rondom sekse en diversiteit in organisaties. 



Beroepsmogelijkheden Wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van Sociale- en 
Organisatiepsychologie, bijvoorbeeld aan een (para-)universitaire of particuliere instelling. 
Verder bestaat er binnen de overheid en grote bedrijven behoefte aan mensen die in staat zijn 
om bijvoorbeeld onderzoek en beleid te ontwikkelen op het gebied van Human Resource 
Management, met name voor mensen die inzicht hebben in de rol van diversiteit op het werk. 

Toetsing: 

Neem hiervoor contact op met de docente. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P4008 

Inleiding Economische psychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Prof.dr. E. van Dijk 

Omschrijving: 

Psychologie 
Prof. dr. E. van Dijk 
5.7 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de economische psychologie, een relatief 
nieuw veld dat zich op het snijpunt bevindt van economische en psychologische besliskunde 
en waarbij onderwerpen als consumentengedrag, gokken, sparen, onderhandelen, 
belastingontduiking, reclame e.a. aan de orde komen.De collegereeks begint met een 
algemene inleiding waarbij de cursisten vertrouwd raken met de economische benadering 
alsmede de benadering die de economische psychologie voorstaat. In de daarop volgende 
colleges wordt steeds aangegeven waar de psychologie een bijdrage kan leveren aan 
bestaande economische inzichten. Zo wordt in het tweede college met name aandacht besteed 
aan de rol van persoonsfactoren en psychologische inzichten betreffende de rol van attitudes 
bij voorspelling van economisch gedrag. Vervolgens wordt in enkele colleges nagegaan in 
hoeverre menselijk gedrag afwijkt van de rationele mens zoals die in de economie centraal 
staat. Met andere woorden, nagegaan wordt in hoeverre de werkelijkheid afwijkt dan wel in 
overeenstemming is met de basisassumpties van de economie (die o.a. winstmaximalisatie, 
procedure-invariantie en verregaande vergelijking van alternatieven veronderstelt). De 
belangrijkste inzichten uit de hedendaagse economische psychologie komen hierbij aan de 
orde (o.a. Prospect theorie e.d.). De collegereeks wordt afgesloten met inzichten ontleend aan 
speltheorie en onderhandeling. Wederom ligt hierbij de nadruk in hoeverre de werkelijkheid 
afwijkt van de rationele modellen van de economische mens ('rational economie man'). 

Onderwijsvormen: 

Colleges 

S tn diemateriaal : 

Antonides, G. (1996). Psychology in economics and business: An introduction to economic 
psychology (verkrijgbaar bij Kooyker).Literatuur-reader (verkrijgbaar bij de Service Desk). 

Toetsing: 

Tentamen met open vragen. 

Inschrijving: 



Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



Afstudeertraj ecten 04-05 Page 1 of 1 

Afstudeertrajecten 04-05 

Naast theorie- en vaardigheidsonderwijs volg je tijdens je doctoraalfase een afstudeertraject. Een 
afstudeertraject is gericht op een bepaald toepassingsgebied van de psychologie en wordt georganiseerd 
vanuit tenminste twee afstudeerrichtingen. Vakken die onderdeel van een afstudeertraject zijn kunnen ook 
'los' als keuzevak gevolgd worden. Indien een student geen afstudeertraject volgt kan men de 11.4 
studiepunten ook aan keuzevakken besteden. Er is dan wel een verplichting dat de helft van de 11.4 
studiepunten buiten de eigen afstudeerrichting gevolgd dienen te worden. 

De volgende afstudeertrajecten worden aangeboden: 

Titel 

Afstudeertraject Economische Psychologie .. 

RQQ$ten� 

zie ook de deeltijdroosters 2004-2005 

ECTS Niveau 

11.4 400 

11.4 400 

11.4 400 

11.4 400 

11.4 400 

Print .�:.;::' 

http: //www.studiegids. leidenuniv. nl/index.php3 ? printpage=true&m=56&c=246 6 &t=&... 16-7 -2004 



P5005 

Afstudeertraject Arbeid & Gezondheid 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. S. Akerboom, Prof. Dr. S. Maes, Prof. Dr. J. Allegro, Prof. Dr. 
W.A. Wagenaar, gastdocenten 
11.4 
400 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

Dr. S. Akerboom, kamer 2-B26, tel. 5273629/3627, E-mail-adres: 
akerboom@fsw.LeidenUniv.nl 

Omschrijving: 

Betrokken afstudeerrichtingen: Klinische en gezondheidspsychologie, Sociale- en 
organisatiepsychologie, Cognitieve psychologie. Om aan te sluiten bij de landelijke 
terminologie is het aspect 'veiligheid' uit de naam, maar niet uit het programma van het 
afstudeertraject weggelaten. Doel: De gevolgen van flexibilisering van de arbeid en een 
verhoogde productiedruk worden steeds meer zichtbaar: stijging van de werkdruk, een 
toename van stress, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en minder aandacht voor 
veiligheid. In toenemende mate is in bedrijven en overheidsorganisaties dan ook aandacht 
voor stresspreventieprojecten, bedrijfsgezondheidsprogramma's, maatregelen voor veilige 
werkomstandigheden, enzovoort. Voldoende reden voor het aanbieden van een geïntegreerd 
onderwijspakket waarbij Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW) in relatie tot de 
werksituatie centraal staan. Opzet van de trajectcursus: Tijdens zo'n tiental bijeenkomsten 
maken studenten kennis met (1) VGW thema's als arbeidsbelasting, bedrijfsveiligheid en 
gezondheid op het werk, (2) de belangrijkste modellen op VGW gebied,(3) meetmethoden 
voor relevante variabelen, (4) interventies ter bevordering van een gezonde en veilige 
werkomgeving en studies naar de effectiviteit van zulke interventies. De verschillende 
perspectieven van de drie secties op AG& V -gebied worden uiteengezet en geïllustreerd aan 
de hand van enkele case-studies. Beroepsmogelijkheden: De plaatsingsmogelijkheden voor 
psychologen die voor het afstudeertraject A&G hebben gekozen zijn divers. Hierbij kan 
gedacht worden aan onderzoekfuncties binnen universiteiten, overheidsinstellingen en 
onderzoeksinstituten, aan praktijkfuncties met name in de bedrijfsgezondheidszorg van grote 
en middelgrote organisaties, bij selectie- en organisatieadviesbureaus en bij Arbo-diensten en 
aan staf- en beleidsfuncties bij personeelsafdelingen en medische diensten van 
overheidsinstellingen en het bedrijfsleven. De onder het kopje "A&G-stages en -scripties" 
weergegeven lijst van stagemogelijkheden en mogelijke scriptieonderwerpen geeft een 
indicatie van de activiteiten van 'A&G'-psychologen. Voor verdere beroepsmogelijkheden 
verwijzen we naar de beschrijving hiervan bij ieder van de bij het afstudeertraject A&G 
betrokken disciplines. Adviezen aan studenten: Binnen de betrokken studierichtingen, 
bijvoorbeeld menselijk falen, cognitieve ergonomie (Cognitieve ps.) en buiten psychologie: 
Sociaal recht (arbeidsrecht), Rechten faculteit A&G-stages en -scripties: A&G stages kunnen 
worden gevonden bij overheidsinstanties, Arbo-diensten, onderzoeksinstitutenlbureaus, 
organisatie- & adviesbureaus en in het bedrijfsleven. Wat betreft de onderwerpen kan gedacht 



worden aan: - individuele- en organisatiediagnostiek, - individuele begeleiding bij 
stressproblematiek, - begeleiding van veranderingsprocessen en herontwerp van 
arbeidsorganisaties, - onderzoek op het gebied van werkbelasting en prestaties, teamtraining, 
inrichting van de werkomgeving, menselijk en organisationeel falen, - het ontwikkelen en 
evalueren van ongevalanalysemethoden, - het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -
evaluatie, - het ontwikkelen en evalueren van interventie- en preventieprogramma's - zowel 
op individueel, op afdelings- als op organisatieniveau - ter bestrijding van ongevallen, 
werkstress en ziekteverzuim, etc. Bij de keuze van de stage/scriptie dient men te overleggen 
met de stage/ scriptiebegeleider uit de eigen sectie en met de coördinator van het 
afstudeertraject. De beoordeling van stage- en scriptievoorstellen zal volgens de gebruikelijke 
richtlijnen van de betrokken secties gebeuren met als aanvulling dat elke stage- en/of 
scriptieverslag mede beoordeeld kan worden door een 'meelezer' uit één van de andere 
secties. 

Onderwijsvormen: 

Colleges en werkgroepen. 

Studiemateriaal: 

Reader, te verkrijgen bij de Servicedesk op de Ie verdieping van de Faculteit der Sociale 
Wetenschappen (prijs ongeveer € 67,-). 

Toetsing: 

Take-home opdrachten / open boek tentamen.Opgave voor het eindtentamen tot 1 week van te 
voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 ( 10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

De cursus kan alleen doorgang vinden bij voldoende belangstelling 



P5020 

Afstudeertraject Economische Psychologie 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Prof.dr. E. van Dijk 

Omschrijving: 

Psychologie 
Prof.dr. E. van Dijk, dr. J.J. Knegtmans, dr. G. Wolters 
11.4  
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

In het verleden is gebleken dat veel psychologiestudenten belangstelling hebben voor 
werkvelden als bijvoorbeeld marketing en reclame. Tevens is gebleken dat in dergelijke 
werkvelden psychologische kennis zeer gewaardeerd wordt. Waar het vaak aan schort is dat 
psychologiestudenten onvoldoende kunnen aantonen op de hoogte te zijn van algemene 
economisch-psychologische inzichten. Het doel van de trajectcursus economische 
psychologie is tweeledig: (a) studenten een uitgebreid overzicht geven van de rol welke 
psychologie speelt bij het nemen van economische beslissingen, en (b) het leveren van 
scholing die studenten beter voorbereid op werkzaamheden in de marketing, reclame, en meer 
in het algemeen op het gebied van de economische psychologie.Het afstudeertraject bestaat 
uit twee onderdelen: Inleiding Economische Psychologie en Consumentengedrag van elk 5.7 
ECTS punten. Inleiding Economische PsychologieIn deze cursus wordt een overzicht 
geboden van de economische psychologie, een relatief nieuw veld dat zich op het snijpunt 
bevindt van economische en psychologische besliskunde en waarbij onderwerpen als 
consumentengedrag, gokken, sparen, onderhandelen, belastingontduiking, reclame e.a. aan de 
orde komen.De collegereeks begint met een algemene inleiding waarbij de cursisten 
vertrouwd raken met de economische benadering alsmede de benadering die de economische 
psychologie voorstaat. In de daarop volgende colleges wordt steeds aangegeven waar de 
psychologie een bijdrage kan leveren aan bestaande economische inzichten. Zo wordt in het 
tweede college met name aandacht besteed aan de rol van persoonsfactoren en psychologische 
inzichten betreffende de rol van attitudes bij voorspelling van economisch gedrag. Vervolgens 
wordt in enkele colleges nagegaan in hoeverre menselijk gedrag afwijkt van de rationele mens 
zoals die in de economie centraal staat. Met andere woorden, nagegaan wordt in hoeverre de 
werkelijkheid afwijkt danwel in overeenstemming is met de basisassumpties van de economie 
(die o.a. winstmaximalisatie, procedure-invariantie en verregaande vergelijking van 
alten1atieven veronderstelt). De belangrijkste inzichten uit de hedendaagse economische 
psychologie komen hierbij aan de orde (o.a., Prospect theorie e.d.). De collegereeks wordt 
afgesloten met inzichten ontleend aan speltheorie en onderhandeling. Wederom ligt hierbij de 
nadruk in hoeverre de werkelijkheid afwijkt van de rationele modellen van de economische 
mens ('rational economie man').ConsumentenpsychologieDeze cursus biedt een overzicht van 
consumentengedrag. Het is uitdrukkelijk de bedoeling niet slechts thematisch op 
consumentengedrag - en toepassingen daarvan op het gebied van milieugedrag - in te gaan, 
maar ook te illustreren hoe onderzoek naar en bevindingen op deze terreinen hun oorsprong 
hebben in fundamentele psychologische processen als motivatie, attitudevorming en 



beslissen.In een inleiding wordt het vak consumentengedrag geintroduceerd. Vervolgens 
wordt een reeks elementaire psychologische processen behandeld in hun relatie tot 
consumentengedrag. Dit zijn onder meer perceptie, begrip, attitudevorming en -verandering 
en geheugen. Geschetst wordt hoe deze processen afhangen van iemands motivatie en de 
mogelijkheid tot verwerking van relevantie informatie. Steeds wordt het accent gelegd op de 
vraag, hoe kennis van deze processen de marketingstrategie kan richten. Hierna worden 
beslissingsprocessen behandeld, zowel die waarbij relatief veel cognitieve arbeid wordt 
verricht als beslissingen waarbij men zich van simpele shortcuts bedient. Ook nu weer worden 
de implicaties voor marketing-strategieen besproken. Tenslotte wordt ingegaan op verschillen 
tussen consumenten als gevolg van achtereenvolgens demografische kenmerken en 
persoonlijkheidskenmerken, alweer met bespreking van marketing
implicaties.BeroepsmogelijkhedenOp het gebied van de reclame en marketing bestaat 
behoefte aan gedegen psychologische kennis. De trajectcursus beoogt de aansluiting met deze 
deelgebieden te verbeteren, en derhalve plaatsing te bevorderen in beroepen in dienst van 
bijvoorbeeld marketing, reclame en consumentenorganisaties. In zijn algemeenheid kan de 
cursus plaatsing in meer economisch gerichte functies 
bevorderen.StagemogelijkhedenMogelijke stages betreffen bijvoorbeeld het gebied van 
reclame en marketing (bijv. het opzetten en testen van reclamecampagnes; het analyseren van 
consumentenbehoeften, etc.), alsmede meer fundamenteel onderzoek op het gebied van de 
economische psychologie. De betrokken studierichtingen hebben elk een stagecoördinator die 
behulpzaam kan zijn. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges 

Studiemateriaal: 

Zie Keuzevakken Inleiding Economische Psychologie en Consumentenpsychologie. 

Toetsing: 

Tentamen met open vragen (Inleiding in de Economische Psychologie), multiple choice 
tentamen (Consumentenpsychologie). 

Ingangseis/advies: 

De cursus vertoont raakvlakken met de cursussen Cognitieve Sociale Psychologie 
(aangeboden door S&O) en Beslissen en Denken (aangeboden door Cognitieve Psychologie). 
Voor verdere specialisatie in stage/scriptie kan het wenselijk zijn de cursus Multivariate 
Analyse 1 (aangeboden door M&T) te volgen. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( l  0.00 uur) tot 
n1aandag 1 6  augustus 2004 (l0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P5065 

Afstudeertraject Orngevings- en Milieupsychologie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. H. Staats, Dr. J.J. Knegtmans, Dr. G. Wolters 
11.4 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Dr. H. Staats kamer 2A40, tel. 527 4 104 /527 37 05 e-mail staats@fsw. 1eidenuniv.nl 

Omschrijving: 

De omgang van de mens met de fysieke omgeving geeft aanleiding tot tal van fascinerende 
psychologische vragen. De mens-omgeving interactie roept echter ook problemen op die 
gebaat zijn bij een psychologische analyse en daarop gebaseerd advies. Bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding en implementatie van milieumaatregelen begint op veel plaatsen het besef door 
te breken dat er niet zozeer een gebrek is aan natuurwetenschappelijke kennis omtrent de 
oplossing van milieuproblemen, maar aan gedragsmatige en sociaal-wetenschappelijke kennis 
om verbeteringen daadwerkelijk ingang te doen vinden. Het afstudeertraject bestaat uit 2 
modules, elk van 5.7 ECTS en een stage en een scriptie. Het traj ect is gericht op de 
verwerving van theoretische en practische kennis en vaardigheden die afgestudeerden in staat 
stellen de psychologische dimensies van de omgang met de fysieke omgeving te onderkennen , 
te analyseren en te benutten voor maatregelen die een bijdrage leveren aan verbeteringen. 

Toekomstig werkveld van afgestudeerden 

Afgestudeerden zijn beter gekwalificeerd voor een werkkring bij de overheid of het 
bedrijfsleven, als onderzoeker, beleidsmedewerker, communicatiedeskundige of manager 
milieuzaken in een bedrijf. Als onderzoeker zijn ze bedreven in het vertalen van vraagstukken 
in het omgevings- en milieubeleid naar empirisch toetsbare hypotheses. Als 
beleidsmedewerker zijn ze in staat maatregelen voor te bereiden die niet alleen politiek 
acceptabel zijn maar ook gebaseerd zijn op psychologisch correcte aannan1en over de 
perceptie en werkingskracht daarvan. Als communicatiedeskundige zijn ze in staat realistische 
doelen van voorlichtingscampagnes te formuleren, een campagne adequaat op te zetten en 
eventueel evaluatieonderzoek voor te bereiden en te beoordelen. Een milieumanager in een 
(groot) bedrijf heeft oog voor de verschillende belangen binnen en buiten de organ isatie, is in 
staat om partijen bij elkaar te brengen en om milieudoelstellingen te formuleren en te 
realiseren 

Stagemogelijkheden 

Stageplaatsen kunnen worden gevonden bij overheidsinstanties als ministeries (VROM, 
Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij), provincies en gemeenten, maar 
ook in het bedrijfsleven, bij milieuorganisaties en onderzoeksinstellingen. Stageactiviteiten 
kunnen zijn het ontwikkelen van communicatieplannen, de implementatie van 
bedrijfsmilieuzorg, het uitvoeren van multidisciplinair onderzoek. De betrokken 



studierichtingen hebben beide een stagecoördinator die hierbij behulpzaam kan zijn (dr. D. 
Daamen voor S&O; dr. G. ten Hoopen voor Cognitieve Psychologie). 

Scriptiemogelijkheden 

In overleg met de coordinator van het afstudeertraject, Henk Staats, kan een 
scriptieonderwerp worden bepaald. 

Onderwijsvormen: 

Opzet van de cursus Mens-omgeving interactie 

De cursus zal bestaan uit 6 colleges over de literatuur, aangevuld met bespreking van recent 
uitgevoerd onderzoek. Aandacht zal met name uitgaan naar: - De milieuproblematiek als 
sociaal dilemma - De relaties tussen waarden, overtuigingen en milieuvriendelijk gedrag -
Risico's en rampen - Financiele instrumenten en groepsinterventies - Liefde voor de natuur; 
aangeboren, aangeleerd? - De ontwikkeling van interventieprogramma's voor 
milieuvriendelijk gedrag. 

Opzet van de cursus Consumentenpsychologie 

Zie Keuzevak Consumentenpsychologie (5.7 ECTS). 3e trimester 

Toetsing: 

Mens-omgeving interactie: tentamen met open vragen.Consumentenpsychologie: multiple
choice tentamen. 

Rooster: 

Opgave voor het tentamen tot 1 week van te voren via U-TWIST, daarna niet meer mogelijk. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P5060 

Afstudeertraject Personeel en Organisatie 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 

Jaar 
Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Stafleden van de sectie S&O psychologie 
11.4 
4 00 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Dr. C. van Laar, tel. 527 3923; e-mail cvlaar@fsw.1eidenuniv.nl (kamer 2A28) 

Omschrijving: 

Vanaf dit studiejaar vervalt het oude programma in verband met de overgang naar de 
BA/MA structuur. Voltijdstudenten volgen vanaf dit studiejaar dan ook het nieuwe 

programma (zie elders in studiegids). Voor deeltijdstudenten is er dit studiejaar nog een 
laatste mogelijkheid om dit afstudeertraject uit de oude stijl in aangepaste vorm te 
volgen (overgangsfase). Neem hiervoor contact op met de docente. 

Doel 

Het doel van het afstudeertraject Personeel en Organisatie is tweeledig: (a) studenten inzicht 
te geven in sociaal-psychologische processen die een rol spelen binnen het werkveld van 
arbeid en organisaties, en (b) een bijdrage leveren aan de voorbereiding op werkzaamheden 
die relevant zijn voor onderzoek en beleidsontwikkeling in dit veld. Speciale aandacht gaat 
hierbij uit naar diversiteit in organisaties in al zijn vormen. 

De wereld van mensen in organisaties is de laatste jaren fundamenteel veranderd. Steeds meer 
krijgen organisaties te maken met een personeelsbestand dat o.a. naar sekse en etniciteit een 
grotere diversiteit vertoont. Berekeningen van het Centraal Planbureau van de economische 
ontwikkeling tot 2020 en de gevolgen voor de arbeidsmarkt leveren drie scenario's op waarbij 
een toename van de beroepsbevolking moet worden gerealiseerd van tussen een half miljoen 
arbeidskrachten (meest pessimistische scenario) tot anderhalf miljoen arbeidskrachten 
(middelste en meest optimistische scenario). De toename in de beroepsbevolking zal slechts 
bereikbaar zijn wanneer groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt in 
grotere percentages zouden deelnemen aan het arbeidsproces. 

In het denken over, en onderzoek naar de werkende mens wordt dan ook steeds vaker de 
nadruk gelegd op de sociale motieven en capaciteiten van werknemers teneinde hun gedrag 
beter te begrijpen en te veranderen. Hoe kunnen organisaties inspelen op deze sociale 
motieven en capaciteiten en deze zo optimaal benutten? Het antwoord op deze vraag vereist 
enerzijds een fundamentele analyse van sociaal-psychologische processen die een rol spelen 
bij de wijze waarop mensen functioneren in organisaties. Anderzijds biedt deze analyse 
aangrijpingspunten om een gedegen beleid op te stellen waarbij de "human resources" zo 
maximaal mogelijk worden gewaarborgd. In deze analyse zal er aandacht besteed worden aan 
kwesties rondom sekse en diversiteit in organisaties. 



Beroepsmogelijkheden Wetenschappelijk onderzoek verrichten op het gebied van Sociale- en 
Organisatiepsychologie, bijvoorbeeld aan een (para-)universitaire of particuliere instelling. 
Verder bestaat er binnen de overheid en grote bedrijven behoefte aan mensen die in staat zijn 
om bijvoorbeeld onderzoek en beleid te ontwikkelen op het gebied van Human Resource 
Management, met name voor mensen die inzicht hebben in de rol van diversiteit op het werk. 

Toetsing: 

Neem hiervoor contact op met de docente. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 



P5011 

Afstudeertraject: Jeugdproblematiek en Interventie 

Opleiding 

Docent(en) 

ECTS 

Niveau 

Jaar 

Periode 

Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. dr. P.M. Westenberg (0&0), mw. dr. N. Gamefski (Klig), 
mw. dr. V. Kraaij (Klig) 
11.4  
400 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

Mw. dL N. Gamefski, kamer 2 B49, toestel 3774.e-mail: gamefski@fsw.1eidenuniv.nl 

Omschrijving: 

Dit afstudeertraject biedt zowel studenten van Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie als 
studenten van Klinische- en Gezondheidspsychologie de mogelijkheid zich te specialiseren op 
het gebied van de emotionele en gedragsproblemen van adolescenten. Belangrijke doelen van 
deze cursus zijn: 

- het opdoen van theoretische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor het verrichten 
van onderzoek en het ontwikkelen van beleid op het gebied van jeugd en school. 

- het opdoen van theoretische kennis en vaardigheden met betrekking tot de ontwikkeling en 
evaluatie van preventie- en interventie programma's voor jeugdproblematiek binnen en buiten 
schoolsituaties.BeroepsmogelijkhedenDe beroepsmogelijkheden voor psychologen die dit 
afstudeertraject (en aansluitend stage en scriptie) hebben gevolgd zijn divers. Na het volgen 
van dit traject kan men denken aan inzetbaarheid voor onder andere ontwikkeling van 
algemeen jeugd- en schoolbeleid, ontwikkeling en evaluatie van preventieve en correctieve 
interventie programma's voor psychosociale problematiek van jeugdigen binnen en buiten 
schoolsituaties en het geven van voorlichting en adviezen aan scholen en andere 
jeugdinstellingen.Als werkomgeving wordt hierbij gedacht aan researchinstituten, GGD's, 
scholen, overheden en bedrijven die zich richten op wetenschappelijk onderzoek en beleid op 
het gebied van scholen en adolescentie. StagemogelijkhedenAls stagemogelijkheden wordt 
gedacht aan onderzoeks- en hulpverleningsinstellingen, GGD's, scholen, overheden en 
bedrijven die zich richten op wetenschappelijk onderzoek, beleid en interventie. 

Onderwijsvormen: 

Opzet van de cursus: 

- het aanleren van algemene kennis van belang voor onderzoek, beleid en interventies bij 
jeugdproblematiek; 

- het toepassen van deze kennis door het in samenwerking met anderen werken aan een 
interventievoorste1.Er wordt gewerkt met colleges en werkgroepen. Afsluitend wordt een 
symposium georganiseerd. Meer specifiek:Het contactonderwijs zal bestaan uit een aantal 
colleges die ingaan op algemene kennis en vaardigheden van belang voor onderzoek, beleid 
en interventies bij jeugdproblematiek. Om de theoretische kennis toe te kunnen passen, 
worden er werkgroepen gevormd rondom specifieke jeugdproblematiekthema's, bijvoorbeeld: 



verslaving, agressie, depressie, sociale angst, eetstoornissen, etc. In deze werkgroepen zal 
gedurende de cursus een voorstel voor interventie, onderzoek en beleid geschreven worden 
over deze specifieke thema's (in de vonn van papers). Aan het eind van de cursus wordt een 
symposium georganiseerd, waar de werkgroepen presentaties over deze onderwerpen houden. 
Gedurende de cursus worden een aantal gastsprekers uitgenodigd die kunnen vertellen over 
hun werkzaamheden op de betrokken terreinen en tevens in discussie kunnen treden met de 
studenten die deelnemen aan deze cursus. 

Studiemateriaal: 

De Wit, l, van der Veer, G. & Slot N.W. (2001). Psychologie van de adolescentie. Baarn: 
Intro. 

Toetsing: 

Aanwezigheidsplicht en actieve deelname bij colleges, werkgroepen en symposium. Schrijven 
en presenteren van interventievoorstel. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 16 augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Maximaal 40 deelnemers. 





V �digheidsonderdelen 04-05 Page 1 of 1 

Vaard igheidsonderdelen 04-05 

Als onderdeel van je afstudeerrichting moet je een vastgesteld aantal cursussen of punten aan 
vaa rdigheidsonderwijs besteden. Zie de betreffende afstudeerrichting voor meer informatie hierover. De 
vaa rdigheidsonderdelen worden dit studiejaar voor het laatst aangeboden. 

Vaardigheidsonderdelen van de afstudeerrichting 0&0: 

Tite' 
Va.!3rQifLh.eidsblok: Ps�chodiagnostiek, speeL. 
V�.�n:jjgl)el(:tsbJQk; H�IRYE!rl"'Qjn9. aan �jQder. ,  

Vaardigheidsonderdelen van de afstudeerrichting K&G: 

Titel 

Op'leiding .. GJ,str!!.ctureen:Le . .\faardigheidstrai . .  
Vê.ardigl)eidsonçjef)IVijs.Psyc;h.otherilRie .•. , 

Vaardigheidsonderwiis Gezondheidsbevorderi . .  

Vaardigheidsonderdelen van de afstudeerrichting S&O: 

Titel 

Va�rgigh.eiqs.onderdeeI Probleemstelling .en ....•.. , 

VfJar9ighElid�ooc:lercjeeI Analyse.el1 dLagnQs",,, 

Vaardigheidsonderdelen van de afstudeerrichting CP: 

Titel 
VaardigheidsoodergeeI Oefenexperiment.. 
Vaardigheidsonderdeel S.chrijven van een on . .  

Roosters: 

zie ook de deeltijdroosters 

ECTS Niveau 

8.6 400 
8.6 300 

Print .",: 

ECTS Niveau 

1 7.2 400 
8.6 300 
4.3 300 
4.3 300 
2.9 400 

ErlnJ i.,.) 

ECTS Niveau 

5.7 400 
8.6 400 

Print .",: 

ECTS Niveau 

8.6 300 
1 .4 300 

Print ." .. ) 

http://www.studiegids.leidenuniv.nIlindex.php3 ?printpage=true&m=56&c=2467 &t=&... 1 6-7-2004 



P7581 

Vaardigheidsblok: Hulpverlening aan kinderen 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. H. Boelens [Nederlands], Dr. D. Heyne [Engels] 
8.6 
300 
3 
3 e trimester 
Nederlands 

Or. H .  Boelens, kamer 2 C02, tel. 071 -5273697. Spreekuur: dinsdagen 1 3  - IS uur. 

Omschrijving: 

Deel I (Or Boelens) 

Elke deelnemer werkt met twee kinderen in de leeftijd van 4 tot 8 jaar (supervisie: H. 
Boelens). De deelnemers zoeken de kinderen zelf. Ze gaan de kinderen van 4-8 jaar nuttig 
gedrag leren. Dit wordt aangereikt door leerkrachten op basisscholen. Het kiln gaan om 
zelfredzaamheid (naar de WC gaan, handen wassen, veters strikken), sociaal gedrag (op de 
beurt wachten, met andere kinderen spelen, naar andere kinderen luisteren), taal (lastige 
woorden, klankspel), of "taakgericht" gedrag (met potlood werken, knippen, aan tafel blijven 
zitten, aandachtig werken, langere tijd aan een taak werken). 

Deel 2 (Or Heyne) 

This part of the course builds upon the previous part by focusing upon the application of 
behavioural and cognitive strategies when working with young people displaying various 
forms ofpsychopathology (especially internalizing problems). It fosters students' acquisition 
of some ofthe key clinical skills associated with cognitive-behaviour therapy with young 
people, including engagement, treatment planning, relaxation training, systematic 
desensitization, activity scheduling, social skills training, and assessing and addressing 
cognitive distortions. Specific attention is given to the developmentally sensitive application 
of these interventions when working with young people of different ages. Emphasis is also 
placed upon the evidence-base for the efficacy and the effectiveness of therapeutic approaches 
with young people. 

Onderwijsvormen: 

Hoorcolleges, werkgroep, vaardigheidstraining, werken in de praktijk (het deel van de 
cursus dat door dr. D. Heyne wordt gedoceerd zal in het Engels zijn) 

Studiemateriaal: 

I 

1 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
! 



Barrett, P. M., & Ollendick, T. H. (Eds.) (2004). Handbook ofinterventions that work with 
children and adolescents: Prevention and treatment (574 pages). London: 10hn Wiley & Sons. 
[ISBN 0-470-84453-1]. 

Syllabus: Available from the Service Desk. 

Toetsing: 

Deel I :  Schriftelijke verslagen (o.a. een dossier)Deel 2 :  Four assignments (to be announced 
during the course) 

Ingangseis/advies: 

De cursus "Psychometrie en psychodiagnostiek", uit het algemeen doctoraal, moet met succes 
zijn afgerond. 

Rooster: 

Dit is de laatste maal dat deze doctoraalcursus wordt verzorgd! 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 (l0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georgauiseerd. 

Blackboard: 

la 



P7660 

Vaardigheidsblok: Psychodiagnostiek, specialistisch 
deel 

Opleiding 
Docent(en) 

ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Mw. dr. A. Blöte-Aanhane, mw. drs. E. Bohnen, mw. dr. W.C.M. 
Resing 
8.6 
400 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

Mw. dr. W.C.M. Resing, kamer 2 A17, tel. 07 l -5273680.Spreekuur: dinsdagen 13  - 14 uur 
voor alle vragen over diagnostiek en over de basisaantekening psychodiagnostiek. 

Omschrijving: 

Vergroten van inzicht in het diagnostisch proces; trainen van vaardigheid in afname, scoring 
en interpretatie van testmateriaal; introduceren van tests en vragenlijsten op het gebied van 
kinder- en jeugdzorg en onderwijs; trainen van vaardigheid in mondelinge en schriftelijke 
rapportage van testgegevens.We gaan in op diagnostische vragen over kinderen en 
adolescenten, in zowel hulpverlening als onderwijs.  Alle fasen van het diagnostisch proces -
anamnese, hypothese-vorming, toetsing en advisering - komen aan de orde. We gebruiken 
literatuur, test- en casusmateriaal. Anamnese zal in rollenspel geoefend worden. Verder zal er 
video-materiaal geanalyseerd worden en, indien mogelijk, zal een test-afname via het one
way-screen gevolgd kunnen worden. Ook is er veel aandacht voor rapportage. 

Onderwijsvormen: 

Groepen van max. 2 x 1 5  studenten. Schriftelijke verslagen, individueel mondelinge toets. 
Bijzonderheden volgen tijdens de cursus. 

Studiemateriaal: 

I .  Kievit, Th., Wit, J. de, Groenendaal, lH.A., & Tak, J.A. (Red.) ( 1998, 5e druk). Handboek 
Psychodiagnostiek voor de Hulpverlening aan Kinderen. Utrecht: De Tijdstroom.2. Resing, 
W.C.M., Evers, A., Koomen, H.M.Y., Pameijer, N.K., Bleichrodt, N. & Boxtel, H. van 
(2002) .  Indicatiestelling: Condities en Instrumentarium. Amsterdam: NOC/Boom. 

Toetsing: 

Schriftelijke verslagen, individueel mondelinge toets. Bijzonderheden volgen tijdens de 
cursus. 

Ingangseis/advies: 

De cursus "Psychometrie en psychodiagnostiek", uit het algemeen doctoraal, moet met succes 
zijn afgerond. 

I 

I 
! 



Rooster: 

Dit is de laatste maal dat deze doctoraalcursus wordt aangeboden. De cursus wordt alleen 's 
avonds aangeboden. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (10.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 

B lackboard: 

B lackboard. 



P7850A 

Opleiding Gestructureerde Vaardigheidstrainingen 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Omschrijving: 

Psychologie 
dr. M. Cleiren en dr. C. Verhoeven 
1 7.2 
400 
3 
I e semester 
Nederlands 

De Trainersopleiding Gestructureerde Vaardigheidstrainingen (OGV) is een algemene 
basisopleiding tot trainer van communicatieve en sociale vaardigheden. De cursus wordt 
verzorgd door de sectie Klinische en Gezondheidspsychologie en wordt één maal per jaar 
gegeven. De opleiding is intensief wat betreft onderwijs-contacturen en persoonlijke 
betrokkenheid. Ze vraagt van de cursisten de bereidheid en vaardigheid te reflecteren op eigen 
functioneren. 

Omvang: 1 7  ECTS punten (stage of keuzevak, afstudeertraject) + deels 
als student -assistent betaalde trainingen 

Er worden toelatingsgesprekken gevoerd met potentiële deelnemers. Dit blok heeft zowel een 
studie- als een toepassingsdeel. Na een intensieve trainersopleiding in het eerste trimester, zul 
je  als zelfstandig trainer onderwijs geven in het Bachelors 2e j aarsonderdeel Interpersoonlijke 
Beroepsvaardigheden. Voor de tweede training word je betaald als student-assistent en 
gesuperviseerd door de staf uit het opleidingsdeel. De trainersopleiding kan tellen als 
keuzevak, als gedeeltelijke interne stage (in overleg met de stage-coordinator van je sectie). 
Dit vak wordt ook aanbevolen als aanvulling op het afstudeertraject Training & Opleiding. 

Achtergrond 

Vanuit scholen en opleidingsinstituten, gezondheidszorg, bedrij fsleven, overheid en 
welzijnswerk is grote vraag naar gedragswetenschappers als 'probleem-oplossers' op 
het gebied van intermenselijke communicatie. Denk aan opleidings- en 
bijscholingsvragen, maar ook aan assistentie bij werk- of organisatieproblemen in de 
huidige snel veranderende organisatiestructuren. De psycholoog kan hier deels van 
dienst zijn door de situatie te analyseren en als deskundige relevante informatie aan 

zijn cliënten te verschaffen. Echter: lang niet alle vraagstukken op dit gebied zijn door 
middel van eenvoudige kennisoverdracht te beantwoorden. De toenemende 
problematiek van bumout en werkstress in de maatschappij geeft aan dat houding en 
vaardigheden nogal eens achterblijven bij kennis over wat 'goed is'. Om succesvolle 
verandering in communicatiegedrag teweeg te brengen is het aanleren van drie typen 
vaardigheden onontbeerlijk: perceptuele vaardigheden diagnostisch van aard, zoals 
actief luisteren, bewustzijn van referentiekader, en registreren van waarnemingen. 
'script '-vaardigheden het inzetten van adequate gedrags-sequenties zoals het 
toepassen van specifieke gesprekstechnieken (interviewen), efficiënt vergaderen, het 
voeren van functioneringsgesprekken, of uitvoeren van werkbegeleiding. 

I 

I 
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meta-vaardigheden zelfinzicht en zelf sturing, bewustzijn van eigen houding en 
reactiepatronen. Deze staan o.a. centraal bij verbeteren team-functioneren, en conflict
hantering. <lUL> 
Vaardigheidstrainingen zijn een uitstekende methode om niet alleen cognitief, maar 
juist op het gebied van houding en gedrag (problematische) situaties aan te pakken. 
Adequaat of succesvol gedrag komt slechts tot stand als de trainee bewust is op welke 
manier eigen houding en gedrag deel uitmaken van de situatie. De Trainersopleiding 
aGV leidt op tot trainerschap in gestructureerde vaardigheidstrainingen. In dit type 
training oefenen deelnemers in aspecten van eigen (communicatief) gedrag die 
effectief zijn voor het uitvoeren van bepaalde beroepstaken. De trainer neemt daarbij 
een structurerende en faciliterende rol aan: hij biedt de programmastructuur en -
onderdelen aan en helpt de deelnemers bij het reflecteren op de ervaringen die in 
oefensituaties zijn opgedaan. 
Doelstelling 
Het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die j e in staat stellen een 
gestructureerde vaardigheidstraining (specifiek: de training Interpersoonlijke 
Beroepsvaardigheden) te verzorgen en te evalueren. 
Werkwijze 
In de opleiding komen zowel praktische als theoretische aspecten van het geven van 
trainingen aan bod. Belangrijk daarin is de nadruk op de perceptuele- en meta
vaardigheden die je als trainer nodig hebt om een optimaal leerklimaat te scheppen, je 
programma afte stemmen op je trainees en hun leerproces te kunnen volgen en 
begeleiden. Groepsprocessen en je eigen rol daarin vormen daarom een belangrijk 
onderdeel van de aGV -cursus. Parallel daaraan loopt de training in de script
vaardigheden van de trainer: technische en didactische aspecten van het geven van 
trainingen. Tijdens het praktijkdeel van de opleiding zul j e  de training 
Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden (rnV) voor 2e j aars studenten BA Psychologie 
uitvoeren en evalueren. De kennis, vaardigheden en attitude die j e  als trainer opdoet in 
deze context is goed generaliseerbaar naar vaardigheidstrainingen met andere inhoud. 
De Trainers-opleiding aGV legt daarmee een stevige basis voor sociaal
wetenschappers die zich het trainersvak eigen willen maken. 
De cursus valt uiteen in twee aanéénsluitende delen: <OL> 
een opleidingsperiode van 1 0  weken met half time contactonderwijs + zelfstudie 
een toepassings periode Interpersoonlijke Beroepsvaardigheden van 2 x 1 2  dagdelen 
zelfstandig te begeleiden practicum, plus het bijwonen & assisteren in 2 x 6 colleges. 
<lUL> 

A: Opleidingsperiode 
In tien weken leer je als deelnemer op een ervaringsgerichte manier over trainerschap. 
Veel aandacht zal worden besteed aan het oefenen van de trainersrol. Dit betreft naast 
het leren hanteren van vaardigheden die een trainer nodig heeft om een 
vaardigheidstraining te geven ook een verdieping van inzicht in het groepsproces van 
de trainees en het effect van het gedrag van jou als trainer op dit groepsproces. In het 
bestuderen van de interactie&#8209;effecten tussen trainer en trainees ligt een 
belangrijke focus. Tevens zal aandacht worden besteed aan de dynamiek van de eigen 
opleidingsgroep tijdens procesgerichte bij eenkomsten. 
Periode: oktober tlm december 2004; donderdag & vrijdag gehele dag 
contactonderwijs + ca. 8 uur voorbereidingstijd per week. 
B: Praktijkperiode 
Voorafgaand aan het praktijkdeel vindt een tussentijdse beoordeling plaats om te 
bezien of je als trainer in staat bent zelfstandig 2e-jaars onderwijs te verzorgen aan 



tweedejaars psychologiestudenten. Trainers, indien toegelaten tot het praktijkdeel, 

verrichten de eerste IBV trainingsperiode als leertraject, en zullen voor de tweede 
trainingsperiode betaald worden als student-assistent. Elke trainer geeft deze training 
dus twee maal: in de periode januari-februari 2005; en eind maart-mei 2005. Daarbij 
hoort tevens bijwonen en waar nodig assisteren tijdens de werkcolleges 

(donderdagmiddagen en incidenteel een avond). Bij de trainerstaak hoort het geven 

van individuele feedback op skills-Iab oefeningen en reflecie-opdrachten, evenals 
beoordeling van het eindverslag van de eigen mv studenten. De mv trainingen 
worden verzorgd onder supervisie van de OGV -staf en ondersteund door 
intervisiebijeenkomsten (op vrijdagmiddag) waarin de trainers reflecteren op hun 
eigen functioneren als trainer in relatie met de groep, en zonodig tussentijdse 
aanpassingen aan het m v  design doorvoeren. 
Periode praktijkdeel: januari-februari & eind maart-mei 2005; donderdag & vrijdag 
gehele dag contactonderwijs en nakijkwerk + ca. 8 uur individuele voorbereidingstijd 
per week, waarvan ca. 4-6 uur op de woensdag. 
Eindtermen <UL> 
voldoende theoretische kennis over de basisprincipes van trainen van groepen. 
het kunnen opzetten en evalueren van een vaardigheidstraining 
het geven van een vaardigheidstraining, (t.w. de cursus Interpersoonlijke 

Beroepsvaardigheden) in het 2e jaar BA. Hiermee wordt ervaring en inzicht verkregen 
in het hanteren van: <lUL><OL> 
een variëteit aan gespreks&#8209; en groepsoefeningen 
computer skills-Iab toepassingen 
persoonlijke en professionele leerprocessen 
de rol van trainer 
het groepsproces in gestructureerde vaardigheidstrainingen 
interactie&#8209;effecten tussen groep en trainer <JOL> 
Aanmelding en selectie 
Aanmelding voor dit studieonderdeel dien je rechtstreeks te doen bij Dr. Marc Cleiren 
(bij afWezigheid kun je inspreken op antwoordapparaat of E-mail sturen). Na 
aanmelding worden in ieder geval de eerste veertien kandidaten uitgenodigd voor een 
toelatingsgesprek. Bij het verschijnen van deze informatie is voor het jaar 2004-2005 
al een groot deel van de opleidingsplaatsen bezet. Voor verdere informatie kan je je 
wenden tot: <UL> 
Dr Marc C leiren (coördinator/trainer) kamer 2B46 (071) 5273727 E-mail: 
cleiren@fsw.leidenuniv.nl 

Studiemateriaal: 

Verplichte literatuu r  

Voorafgaand aan e n  tijdens het opleidingsgedeelte wordt zelfstandig relevante 
trainingsliteratuur bestudeerd. De literatuur zal in deze periode mogelijk door de deelnemers 
gepresenteerd en behandeld worden. 

Oomkes (2001): Training als beroep , deel 1 ,  Amsterdam - Meppel: uitgeverij Boom:, 1 e 
druk. 
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Cleiren & Verhoeven (2004) Trainersopleiding Psychologie: Losbladige werksyllabus. 
Jnteme publicatie Klinische- en Gezondheidspsychologie. (deze wordt uitgereikt door de 
staf). 

Toetsing: 

zie beschrijving boven 

lngangseis/advies: 

afgerond Ze jaar BA / oude stijl & toelatingsgesprek; bereidheid verzorgen twee trainingen 
lnterpersoonlijke Beroepsvaardigheden (lBV) 

Rooster: 

zie beschrijving 

lnschrijving: 

Zie aanmelding en selectie in bovenstaande tekst. 

]Uackboard: 

zie beschrijving 



P2597T 

Research & Assessment in de Klinische en 
gezondheidspsychologie - Theorie 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Dr. A.J.W. van der Does e.a. 
2.9 
400 
3 
3e trimester 
Nederlands 

Or. A.J.W. van der Does 

Omschrijving: 

Assessment van psychopathologie en researchstrategieën (3B)Het theoretische gedeelte is 
georganiseerd rondom een aantal klassieke of actuele controverses in de psychodiagnostiek. 
Deze controversen worden in werkgroepen bediscussieerd, waarna een onderzoekbare 
hypothese dient te worden bedacht, die uitgewerkt wordt tot een onderzoeksvoorstel. 

Onderwijsvormen: 

2 uur college, 13  uur werkgroepen 

Studiemateriaal: 

Literatuur wordt door studenten zelf verzameld. 

Toetsing: 

Beoordeling van presentatie, paper 

Inscbrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (10.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 
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P2585A 

Vaardigheidsonderwij s Gezondheidsbevordering 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördiuator: 

MW.dr. W. Gebhardt 

O mschrijving: 

Psychologie 
Dr. W. Gebhardt 
4.3 
300 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Opzetten en uitvoeren van een interventie ter bevordering van gezonde leefgewoonten. 

Onderwijsvormen: 

In de practica wordt in subgroepen gewerkt aan het opzetten van een interventie ter 
bevordering van een gezonde leefgewoonte (zoals stoppen met'roken of niet beginnen met 
roken, matig gebruik van alcohol, of gezonde voedingsgewoonten). Een deel van de 
interventie wordt in de loop van het blok aan een specifieke doelgroep aangeboden en hierna 
geevalueerd. 

Studiemateriaal: 

Syllabus practica 
Boek: Taylor, S.  (2003) Health Psychology (5th ed.) Mc Graw-Hill 

Toetsiug: 

- Beoordeling groepsopdracht tijdens practica. 

- Aanwezigheid bij de practica is verplicht. 

- Studenten dienen er rekening mee te houden dat er naast de begeleide practica meerdere 
onbegeleide bijeenkomsten zijn. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 



P2585B 

Vaardigheidsonderwij s Psychosociale aspecten van 
somatische ziektebeelden 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Mw.dr. V. de Gucht e.a. 
4.3 
300 
3 
2e trimester 
Nederlands 

MW.dr. V. de Gucht (practica) 

Omschrijving: 

Inzicht in en verwerven van vaardigheden met betrekking tot diagnostiek en beinvloeding van 
gezondheids- en ziektegedrag, met inbegrip van psycho-educatieve interventies voor 
chronisch zieke patiënten. 

Onderwijsvormen: 

Praktica:In 5 practica worden aan de hand van een of meerdere casussen (gepresenteerd door 
simulatiepatientenomet een chronische ziekte) diverse vaardigheden getraind die een 
gezondheidspsycholoog in de begeleiding van een patient gebruikt (diagnostiek, zelf-controle 
en stress-managementtechnieken en groepsinterventies). 

Studiemateriaal: 

Taylor, S.E. (2003). Health Psychology (5th ed.). McGraw-Hill.Reader met aanvullende 
literatuur 

Toetsing: 

Verplichte aanwezigheid en huiswerkopdrachten. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 (1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST.  

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 
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R2570 

Vaardigheidsonderwij s Psychotherapie 

Opleiding 
J)()cent(en) 
ECrS 
Niveau 
Jaar 
I'eriode 
V()ertaal 

Coördinator: 

Dr. W. Heuves 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. W. Heuves en gastdocenten 
8.6 
300 
3 
1 e trimester 
Nederlands 

In het vaardigheidsdeel van Psychotherapie en psychopathologie maken de studenten kennis 
met de basisvaardigheden van psychotherapie. In dit onderwijs wordt deze vaardigheden 
geleerd door middel van literatuurstudie, discussie, oefeningen, rollenspelen en therapie
simulaties. Van de studenten wordt een actieve inbreng verwacht en een bereidheid om hun 
professioneel functioneren ter discussie te stellen. De docenten verzorgen dit onderwijs vanuit 
de twee belangrijkste invalshoeken binnen de psychotherapie: het cognitief
gedragstherapeutisch en psycho-analytisch perspectief. 

Onderwijsvormen: 

Gedurende twaalf weken zijn er twee begeleide en twee onbegeleide 
vaardigheidsbijeenkomsten per week in de avond. Aanwezigheid op alle bijeenkomsten is 
verplicht 

Studiemateriaal: 

Baseh, Michael, Franz ( 1 980), Doing Psychotherapy, N.Y. Basic Books, ISBN 0-465-01684-
7 Korrelboom, K. & Broeke, E. ten (2004), Geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. 
Handboek voor theorie en praktijk, Bussem, Uitgeverij Coutinho, ISBN 90 6283 346 2 

Toetsing: 

De puntentoekenning voor het vaardigheidsdeel geschiedt - naast een voldoende (6) voor de 
toets - op basis van de kwaliteit van aanwezigheid en participatie en van de resultaten van de 
individuele opdrachten. Aanwezigheid op iedere bijeenkomst is voor alle studenten verplicht. 
Bij noodzakelijk verzuim, b.V. door overmacht of ziekte dient (indien mogelijk vooraf) met de 
betrokken docent te worden overlegd of compensatie tot de mogelijkheden behoort. Het 
vaardigheidsdeel wordt afgesloten met een groeps- en individuele evaluatie. 

Inschrijving: 



Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 ( 10.00 uur) tot 
maandag 16  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 

I 



P7717 

Vaardigheidsonderdeel Analyse en diagnose 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Dr. P. de Heus 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. P. de Heus, dr. F. Harinck e.a. 
8.6 
400 
3 
2e trimester 
Nederlands 

Doel is het oefenen in data-analyses die veel gebruikt worden in de sociale en 
organisatiepsychologie. In deze module gaat men, aan de hand van colleges en opdrachten, 
oefenen met het zelf analyseren van onderzoeksgegevens, om aan de hand daarvan te komen 
tot een diagnose over de onderzoeksvraag. Hierbij komen zowel technieken aan bod die van 
belang zijn bij veldonderzoek (regressie-analyse, causale modellen) als technieken die veel 
gebruikt worden bij experimenteel onderzoek (variantie-analyse). De werkvorm is enigszins 
afwijkend van Probleemstelling en Design in de zin dat het accent meer ligt op het maken van 
standaard-opdrachten in tweetallen, zodat elke student met elke techniek kan oefenen. De 
studiestof en opdrachten zijn zodanig dat kennis meer overgebracht wordt in de vorm van 
colleges en er een week tussen college en werkgroep is om de studenten de gelegenheid te 
geven de opdrachten te maken (die tijdens de werkgroep worden doorgesproken). Bij de 
opdrachten dient men niet alleen data-analyses met de computer uit te voeren, maar het accent 
ligt evenzeer op de verslaglegging.N.B. Om deze cursus (met een groot aantal computer
opdrachten) over een langere periode te spreiden, vinden de eerste twee bijeenkomsten reeds 
plaats aan het eind van het I e trimester! Indien deze inroostering studenten uit andere 
afstudeer-richtingen ernstige planningsproblemen oplevert, kunnen zij contact opnemen met 
de coördinator om een individuele oplossing te vinden. 

Toetsing: 

Opdrachten en tentamen. Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Alle opdrachten worden 
becijferd en gemiddeld tot één opdrachten-cij fer. Eindcij fer is het gemiddelde van het 
opdrachten-cijfer en het tentamen-cijfer, met als randvoorwaarde dat geen van beide lager dan 
4 mag zijn. 

Inscbrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in bet studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 



P7716 

Vaardigheidsonderdeel Probleemstelling en Design 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Dr. J.J. Knegtmans 

Omschrijving: 

Psychologie 
Dr. J.J. Knegtmans e.a. 
5.7 
400 
3 
I e trimester 
Nederlands 

Het doel van de cursus is het leren vervaardigen van een onderzoeksvoorstel. Het gaat daarbij 
niet alleen om de formulering van een of meer onderzoeksvragen en de - theoretische en 
praktische - onderbouwing daarvan. Tevens wordt van de student verwacht dat hij de 
onderzoeksmethode helder beschrij ft, met speciale aandacht voor het instrumentarium: de 
onafhankelijke en afhankelijke variabelen, manipulatiechecks, instructie aan de deelnemers 
aan het onderzoek etc. 

Onderwijsvormen: 

Er wordt gewerkt met een beperkt aantal plenaire sessies. Daarnaast wordt regelmatig met de 
deelnemende onderzoeksduo's de vordering van het onderzoeksvoorstel besproken, aangevuld 
met andere gemaakte opdrachten. 

Studiemateriaal: 

* Literatuurklapper Onderzoeksvaardigheden Probleemstelling & Design 

Toetsing: 

De uiteindelijke versie van het onderzoeksvoorstel moet voldoende zijn. Ook aanvullende 
opdrachten moeten voldoende gemaakt worden. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 ( 1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot I week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het studiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 
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J'7677 

-Vaardigheidsonderdeel Oefenexperiment 

�pleiding 
J)()cent( en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
I'eriode 
Voertaal 

C()ördinat()r: 

N.v.t. 

Omschrijving: 

Psychologie 
diverse docenten sectie Cognitieve Psychologie 
8.6 
300 
3 
Gehele jaar 
Nederlands 

Verplichte cursus voor de studenten van de afstudeerrichting Cognitieve Psychologie.Het doel 
van de cursus is het in nauwe samenwerking met één van de docenten doorlopen van de 
gehele onderzoekscyc1us.Men zoekt zelfstandig, op grond van persoonlijke interesses, contact 
met enkele docenten van de sectie Cognitieve Psychologie bij wie men wel een experiment 
zou willen doen (zie overzicht medewerkers op de site van de sectie Cognitieve 
psychologie).Na informatie ingewonnen te hebben kiest men voor een onderwerp.Het 
oefenexperiment is niet aan een periode gebonden. De tijdsinvestering per week en daarmee 
de looptijd wordt in overleg met de betrokken docent vastgesteld. 

Onderwijsvormen: 

In overleg met de betrokken docent preciseert men de vraagstelling op grond van een aantal 
artikelen, voert het literatuuronderzoek, het experiment of de simulatie uit en rapporteert. 

Studiemateriaal: 

Afhankelijk van het onderwerp wordt in overleg met de betrokken docent de literatuur 
bepaald. 

Toetsing: 

Eindverslag; honorering volgt op het, naar tevredenheid van de docent, voltooien van deze 
cyclus. 

Inschrijving: 

Contact opnemen met docent. 



P7676 

Vaardigheidsonderdeel Schrijven van een 
onderzoeksverslag 

Opleiding 
Docent(en) 
ECTS 
Niveau 
Jaar 
Periode 
Voertaal 

Coördinator: 

Psychologie 
Prof. Dr. P. Hudson 
1 .4 
300 
3 

2e trimester 
Nederlands 

Prof. dr. P.T.W. Hudson, kamer I-BI 7, tel. 5273820, E-mailadres: 
hudson@fsw.LeidenUniv.nI 

Omschrijving: 

Verplichte cursus voor de studenten van de afstudeerrichting Cognitieve Psychologie. Dit is 
een intensieve cursus waarin o.a. geleerd wordt wat de logische stappen (en bijbehoren-de 
valkuilen) zijn in het opschrijven van een experiment/onderzoek, hoe de APA-normen voor 
publicaties toe te passen, hoe de gegevens in geschikte tabellen en figuren te presenteren, en 
hoe correct te refereren aan andere publicaties. 

Onderwijsvormen: 

3 Hoorcolleges van 2 uur. 

Studiemateriaal: 

Reader Scientific English. Pitfalls and problems. K.Hudson, verkrijgbaar bij aanvang van de 
cursus bij prof. dr. P. Hudson. 

Toetsing: 

Opdrachten. 

Inschrijving: 

Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 16 juni 2004 (1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 (1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot 1 week 
van te voren via U-TWIST. 

Dit onderdeel wordt in het stndiejaar 2004-2005 voor de laatste maal georganiseerd. 
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Inschrijving via U-TWIST verplicht, dit is mogelijk vanaf 1 6  juni 2004 (1 0.00 uur) tot 
maandag 1 6  augustus 2004 ( 1 0.00 uur). NB: aparte inschrijving voor het tentamen, tot I week 
van te voren via U-TWIST. 

Blackboard: 

Blackboard 
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