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Bachelorprogramma  

2e  en  3e  jaar 



Studeren is (ook) kiezen en plannen

koers bepalen: oriëntatie/keuzeproces/ 
masterspecialisatie (POCP)

kiezen: wat keuze- en specialisatievakken;
buitenland; minor; 
ingangseisen (post)master; 
in Leiden veel keuze! 

plannen: wanneer

inschrijven: hoe



postpropedeuse (120 ec)

verplicht 60 2e jaar: 45 (9 x 5)
3e jaar: 15 (bachelor-project)

‘te kiezen’  60 30 binnen psychologie 
(3 specialisatievakken)

30 binnen psychologie of
buiten psychologie

combinaties mogelijk: 50-10; 40-20
maar: max. 30 buiten psychologie.



vakken die je kunt kiezen 
keuzeruimte (60 ec)

- binnen psychologie (30)

- 3 specialisatievakken (bereiden voor op een   
masterspecialisatie)

- binnen en/of buiten psychologie (30 ec) *

- keuzevakken binnen psychologie
- vakken bij andere opleiding(en) / universiteiten
- minor
- buitenland
- extra specialisatievak(ken)

*vrijstelling: o.g.v. afgeronde hbo- of wo-bacheloropleiding 



specialisatievakken

- 10 ec

- in het Engels (werkgroep in Nederlands)

- verplicht: 3 (kun je zelf kiezen) 

- ingangseis: propedeuse

- je volgt ze in het 2e en/of 3e jaar

- ingangseis voor masterspecialisatie



blok 1 blok 2 blok 3 blok 4

Applied cognitive psychology x x

Social psychology in organisations x x

Health and medical psychology x x

Clinical neuropsychology x x

Clinical psychology x x

Clinical child and adolescent psychology x x

School psychology x x

Economic and consumer psychology x x

Cognitive neuroscience (Research Master) x x

specialisatievakken in 2018-2019



ingangseis: 

Occupational Health Psychology:
- health & medical psychology  óf
- social psychology in organisations óf
- applied cognitive psychology

Methodology and Statistics in Psychology:
- bachelor psychologie



master (MSc in Psychology)

- Doorstroommaster

- in het Engels (40% studenten uit het buitenland)

- twee instroommomenten: 1 februari en 1 september

- keuze aan eind van bachelorfase
voorsorteren / opties open houden

- geen selektie !

- Research Master (2-years): goede cijfers + motivatie

4 tracks: clinical and health; cognitive neuroscience; 

developmental psychology; social and organisational
psychology



informatie over masterspecialisaties

- e-studiegids

- eigen website / eigen coördinator

- 15 maart 2019: masterdag

- studieadviseur masterfase: Evelien Wolthuis

- Academisch Talencentrum verzorgt diverse cursussen (algemeen; 
schrijven; uitspraak): 

English for Academic Purposes



masters buiten Leiden

- ba-ma structuur

- niet alle masters worden in Leiden aangeboden

- toelating: door de ‘ontvangende’ universiteit



Keuzevakken (binnen psychologie Leiden)

- 5 ec

- (meestal) colleges plus tentamen

- één keer per jaar

- geen ingangseis voor masterspecialisaties

- in het Engels

- ingangeis: verschilt per vak (zie studiegids)



Keuzevakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4

Attention: Theory and Practice x

Neurocognition and Artificial Intelligence x

Emotion and Cognition x

Cross-cultural Psychology of Health and Illness x

Sexology x

Pharmalogical and Biological Approaches to Clinical 

and Health Psychology

x

Psychological and Neurobiological Consequences of 

Child Abuse

x

Psychotherapy: Theory, research & practice x

Causal Inference in Field Experiments * (has WG) x

Good Research Practices**  (has WG) x

The Adolescent Brain x x

Culture and Diversity at Work x

Psychology of Advertising x



k

keuzevakken buiten psychologie

psychologie en minoren



keuzevakken buiten psychologie 

- bestuurskunde
- pedagogiek
- talen
- kunsten (geesteswetenschappen)

- filosofie
- rechten
- criminologie
- .................

niveau: 100, 200, 300, 400 

(30: minimaal 5 ec op 300 niveau)





Leidse minoren

- minor: 30 ec rond één thema
(per opleiding of interfacultair)

- bijvoorbeeld:

- multiculturele samenleving

- journalistiek en nieuwe media

- brain and cognition 

- kindermishandeling

- bedrijfswetenschappen

- ...........................



Leidse minoren (2)

- 30 ec; soms ook pakket van 15 mogelijk

- soms in één semester, soms over twee verdeeld

- soms zijn vakken van een minor ook als los
keuzevak te volgen

- houd er rekening mee met plannen; overlap!

- in uSis aangeven dát je een minor volgt



Buitenland (3e jaar)

- http://www.studenten.leidenuniv.nl/buitenland

- bekijk de websites van de universiteiten

- bepaal naar welke universiteit je wilt

- bepaal welke vakken je wilt volgen

- bepaal wanneer je wilt gaan (1e of 2e semester)

- begin op tijd; in je 2e jaar ! praktische zaken !

- buitenlandcoördinator: Florine Weekenstroo

- deadline: binnen Europa: 15  februari
buiten Europa:   1 december



Honours programme

- Honours College (FSW)

- Honours Lectures (2e jaars studenten)

- Honours Class (3e jaars studenten)

- Honours Research Bachelorproject (in jaar 3)





studeren is vooruit zien:

GZ/PT

master

keuzevakken

specialisatiecursus

propedeuse

-



Gezondheidszorgpsycholoog

ingangseisen: verwerkt in de Leidse bachelor en in de master
- clinical psychology
- clinical neuropsychology
- health psychology 
- child and adolescent psychology 
- schoolpsychology

‘klinische’ stage 20 ec
(diagnostiek, indicatiestelling en behandeling)

2x per jaar voorlichting door sps-nip (november en mei)



Beroepsopleiding tot psychotherapeut

ingangseisen: verwerkt in de Leidse bachelor en in de master:

- clinical psychology
- clinical neuropsychology
- health psychology 
- child and adolescent psychology
- schoolpsychology

verplicht:

- sexology 

- cross-cultural psychology of health and illness 

- pharmalogical and biological approaches to clinical 
and health psychology.   



basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)

verwerkt in de Leidse bachelor en in de master
- clinical psychology
- clinical neuropsychology
- health psychology 
- child and adolescent psychology 
- school psychology 

waarbij in de stage 3 diagnostiek-casussen onder
supervisie van een erkende supervisor



plannen

IBV:      - intensief (do en vr hele dag)
- 100% aanwezigheidsplicht
- blok 3 óf blok 4

MVDA:  ingangseis: IMT en TS
ingangseis voor bachelorproject
(niet halen is half jaar vertraging!)

MVDA én IBV in blok IV: MVDA-werkgroep op woensdag



-
-

Bachelor 2   Semester 1 Bachelor 2   Semester 2

30 ec verplichte vakken 15 ec ibv, mvda, POCP

15 ec specialisatie- en/of keuzevakken

Bachelor 3 Semester 1 Bachelor 3   Semester 2

30 ec specialisatie- en/of   
keuzevakken (minor)

15 ec specialisatie- en/of keuzevakken
(minor)

(buitenland) 15 ec bachelorproject



semester 2

-
-

blok 1 en 2 blok 3                       blok 4

IBV                    MVDA 

POCP                  Psychotherapy

Clinical                Adoptie en pleegzorg
Psychology

15 ec (17)            15 ec



semester 2

-
-

blok 1 en 2 blok 3                         blok 4

ECO                              MVDA 

POCP                            IBV

Pharmac. & biological     Psychotherapy 
approaches

12,5 ec 15 ec



vervolg voorlichting

- 15 maart 2019: masterdag

- april: bachelorproject &
Honours Reseach Bachelorproject

- mei: Psychologie en Toekomst congres
(Labyrint) 
post master vanuit sps-nip



studieplan

- neem je planning door met je POCP-mentor 
(dec/jan)

- inschrijven voor 2e semestervakken: januari

- studieplan wordt door je studieadviseur bekeken
(groep 45-55 ec in jaar 1 en PO)

- Twijfel? > studieadviseur





Year One 





inschrijven

mail / nieuwsbericht van OSC

- blok III: 14 januari (10.00) – 27 januari (23.59)

- blok IV:  14 januari (10.00) – 24 maart (23.59)

- Let op: M&T-vakken (bv. ECO; spss-toets niet gehaald: 

dan ook de werkgroepen opnieuw -> 
opnieuw inschrijven!



inschrijven

- inschrijven verloopt via OSC

- ‘wachtlijst’

- maximaal 40 ec per semester (of via SA)

check: kijk in je weekrooster



- IBV in blok IV; dan MVDA-werkgroep op wo

- POCP staat al in je weekrooster (let op de tijd!)

- vak gehaald = staat in uSis

IMT én TS > MVDA: 27 januari: ja 
3 april: nee (TS halen!)

- propedeuse behaald vóór 24 maart in uSis > 
specialisatiecursus in blok IV.



Succes !

Vragen? Kom naar beneden!


