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Bijlage 1: Doel van de Bacheloropleiding Psychologie 

 
De opleiding Psychologie (PSY) verzorgt hoogwaardig onderwijs dat opleidt tot bekwame, academisch 
geschoolde psychologen op Bachelor- en Masterniveau.  
 
Het kenmerkende profiel van pas afgestudeerde Bachelors in de Psychologie is dat zij over ontwerp- 
en onderzoekcompetenties beschikken die hen kwalificeert voor het voortzetten van de studie in de 
Masteropleiding van Psychologie. De Bachelor en Master Psychologie wordt opgeleid voor het op 
academisch niveau verrichten van onderzoek naar en ontwikkelen van oplossingen voor 
psychologische problemen, gebruikmakend van theoretische en empirische evidentie, alsmede voor 
de toepassing daarvan. De Bachelor Psychologie heeft aandacht voor kennis en voor de 
basisprocessen die kennis tot een over te dragen, te communiceren, te benutten en te genereren 
product maken, in een culturele, sociale, technologische en ruimtelijke omgeving die de 
basisprocessen beïnvloeden en vormgeven. Naast en in combinatie met het zelf verrichten van 
ontwerp- en onderzoekactiviteiten beschikken Masters in de psychologie ook over bekwaamheden die 
het voor hen mogelijk maken op te treden als adviseur, waarvoor in het algemeen enige jaren 
praktijkervaring nodig zal blijken te zijn om die rol ten volle te kunnen uitoefenen.  
 
Om te waarborgen dat de Bachelors Psychologie het vereiste niveau bereiken, leggen de kandidaten 
proeven van bekwaamheid af met het oog op succesvolle afronding van de Bacheloropleiding. Daarbij 
streeft de opleiding naar goede contacten tussen studenten en staf, hanteert moderne 
onderwijsmethoden, draagt zorg voor een actueel curriculum en goede onderzoeks- en 
onderwijsvoorzieningen. 
 
Kenmerkend voor de Bacheloropleiding is dat de studenten een brede academische vorming hebben 
doorgemaakt waarbij naast de Major elke student zich via een Minor ook heeft verdiept in een andere 
richting dan de eigen richting (voor informatie over de verschillende Minors zie de UT-website). Op 
basis van een brede wetenschappelijke oriëntatie wordt een creatief abstractievermogen ontwikkeld 
dat zich leent voor het ontplooien van initiatieven en het vertonen van professioneel leiderschap in 
nieuwe en onbekende situaties.  
 
In de Masteropleiding worden de in de Bacheloropleiding verworven competenties verdiept en 
bekwaamt de student zich in een specialisatie tot zelfstandig opererend wetenschappelijk geschoolde 
professional. 
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Bijlage 2: Eindtermen van de Bacheloropleiding Psychologie 

 
De doelen van het programma hebben betrekking op materiedeskundigheid, 
probleemoplosvaardigheden; netwerkvaardigheden; zelfregulatie van professionele ontwikkeling en 
zelfregulatie van betrokkenheid. 
 
Academische houding 
De Bachelor Psychologie is: 

• in staat om onderzoekbare vraagstellingen te formuleren, een onderzoek op te zetten en uit 
te voeren, inclusief verslaglegging; 

• in staat om methoden en technieken op het gebied van de psychologie kritisch te evalueren; 
• in staat om kennis en inzichten en ontwikkelingen uit andere vakgebieden op relevantie te 

beoordelen en in het eigen werk te integreren; 
 
Basiskennis 
De Bachelor Psychologie heeft: 

• grondige kennis van de gedragswetenschappelijke en cognitief-wetenschappelijke 
basisvakken van belang voor de Psychologie; 

• kennis en inzicht in de statistische basis van de toegepaste onderzoeksmethodologie in de 
Psychologie; 

• operationele kennis, inzicht en vaardigheden in analyse en realisatie van oplossingen voor 
vraagstukken en problemen op het gebied van de psychologie; 

 
Specifieke kennis van toepassingsgebieden 
De Bachelor Psychologie heeft: 

• ruime en gedetailleerde kennis, inzicht en vaardigheden op tenminste één van de volgende 
gebieden: Arbeids- en Organisatiepsychologie, Cognitie, Media en Ergonomie, 
Consumentenpsychologie, Kennis- en Onderwijspsychologie, of Veiligheids- en 
Gezondheidspsychologie; 

• vaardigheden om een onderzoeksopzet te definiëren en te realiseren op tenminste één van 
de volgende gebieden: Kennispsychologie, Consumentenpsychologie, Psychologische 
Ergonomie, Mediapsychologie, Risicopsychologie en Besliskunde, Arbeids- en 
Organisatiepsychologie en Gezondheidspsychologie 

 
Toepassingen 
De Bachelor Psychologie heeft: 

• inzicht in het toepassen van methoden en technieken in de psychologie in het algemeen; 
• kennis van en ervaring met het toepassen van psychologie in een aantal relevante 

maatschappelijke sectoren; 
• vaardigheid in het vertalen van de behoeften, wensen en eisen van cliënten, beleidsmakers, 

en dienstverleners in technische specificaties; 
• kennis van de belangrijkste functies van de menselijke psyche en het menselijke 

functioneren. De Bachelor Psychologie is in staat een experimenteel onderzoek- of 
testontwerp te vervaardigen voor analyse, ondersteuning en het functioneren van een 
systeem of organisatie 

 
Maatschappij en markt 
De Bachelor Psychologie heeft: 

• inzicht in de maatschappelijke impact van nieuwe methoden en technieken op het terrein 
van de psychologie, inclusief de ethische en sociale aspecten; 

• inzicht in de organisatorische, personele en humane gevolgen van de invoering van nieuwe 
technologische, sociale en gedragssystemen. 
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Bijlage 3: Overstapregelingen binnen het UT-opleidingenaanbod 

 
Garantiebeurs 
De Garantiebeurs is bedoeld voor studenten die willen overstappen naar een andere opleiding binnen of 
buiten de UT, maar die hun studieactiviteiten gedurende het lopende studiejaar willen opschorten om in het 
studiejaar erop aan een andere studie te beginnen. Om in aanmerking te komen voor de Garantiebeurs 
regeling geldt een zogenaamde inspanningsverplichting. Deze houdt in: verplichte aanwezigheid op 
practica en werkcolleges met aanwezigheidsregistratie, deelname aan alle tentamens (volgens rooster 
1e keer direct na afloop van contactonderwijs) en het tijdig inleveren van opdrachten. Voor elk 
tentamen moet minstens het cijfer 3 worden behaald. Daarbij geldt dat de student deel moet hebben 
genomen aan alle (studievoortgang-)besprekingen op uitnodiging van stafmentor en/of studentmentor. 
Informatie over de garantiebeurs kun je vinden in het studentenstatuut op:  
http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/  
 
 
Begeleiding van uitstromers 
Studenten die hun keuze voor een opleiding willen heroverwegen, worden ondersteund door de 
opleiding. De mentor en de studieadviseur zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede 
begeleiding op dit punt.  
Studenten die beginnen te twijfelen nadat het onderwijs al enige tijd loopt, worden via de mentor 
doorverwezen naar de studieadviseur. In het geval dat wordt besloten tot overstap naar een andere 
opleiding, verlenen de mentor en de studieadviseur medewerking om die overstap optimaal voor te 
bereiden. De benodigde maatregelen worden per student bepaald.  
 
 

http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/
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Bijlage 4: Onderwijseenheden propedeutisch examen 

 
Deze bijlage van het Opleidingspecifieke deel van het Studentenstatuut bevat een vermelding van alle 
onderdelen van het propedeutische examen (ex. artikel 2.1) en de wijze waarop deze onderdelen 
worden afgelegd (artikel 4.5, lid 2). Voor elk onderdeel wordt de omvang in EC (European Credit) 
punten (1 EC = 28 uur) aangegeven. De onderwijseenheden zijn allemaal verplicht. 
 
N.B. ‘Tentamen’ is schriftelijk, tenzij anders vermeld en kan bestaan uit één of meerdere deeltoetsen; 
‘opdracht’ kan zijn één of meerdere opdrachten. Details over vorm en aantal van de ‘opdracht’, 
‘deeltoets’ of ‘practicum’ worden door de examinator bekend gemaakt.  
 
 
Studieprogramma eerste jaar: P (propedeuse) / B1 (Bachelor 1) 
 
Semester 1 
Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
196215 Inleiding 

onderzoeksmethodologie 
4 Tentamen Dr.ir. B.P. Veldkamp 

196216 Statistiek 1 4 Tentamen, opdracht Dr. J.C.W. van Ommeren 

290112 Psychologisch Ontwerpen 1 
theorie 

3 Tentamen Prof.dr. J.M. Pieters 

290105 Inleiding Psychologie 5 Tentamen Prof.dr. A.J.M. de Jong 

290106 Bio- en neuropsychologie 5 Tentamen Prof.dr.ing. W.B. Verwey 

290107 Sociale Psychologie 5 Tentamen Dr. C.H.C. Drossaert 

290108 Functieleer 5 Tentamen Dr. R.H.J. van der Lubbe 

 
Semester 2 
Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
196217 Statistiek 2 4 Tentamen Drs. S.J. Oosterloo 

290111 Psychologisch Ontwerpen 1 
opdracht 

5 Opdracht Prof.dr. J.M. Pieters 

290109 Persoonlijkheidsleer en 
Klinische psychologie 

5 Tentamen Prof.dr. J.J. Baneke 

293101 Mediapsychologie 5 Tentamen Dr. A. Heuvelman 

295102 Introductie Cognitieve 
Ergonomie 

5 Tentamen vacature 

296101 Gezondheidspsychologie 5 Tentamen Dr. H. Boer 

 
Daarnaast moet het volgende onderdeel worden afgerond, meer informatie over dit onderdeel staat in bijlage 
18. 
 
Vakcode Vaknaam 
290195 Proefpersoon uren 

 
Het jaarrooster wordt tijdens de introductie uitgereikt. Daarin staan plaats en tijd van alle bijeenkomsten 
van de onderwijsdelen, alsmede de data van de tentamens. Samen vormen deze beoordelingen het 
propedeutische examen. Een student is geslaagd voor het propedeutische examen, indien alle 
studieonderdelen zijn afgerond met een voldoende. 
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Bijlage 5: Programma tweede jaar van de bacheloropleiding 

Het bachelorexamen bestaat uit onderwijseenheden uit het gemeenschappelijke basisprogramma van 
de opleiding (B2) en uit de afstudeerfase (B3).  
 
Studieprogramma tweede jaar: B2 (gemeenschappelijk basisprogramma) 
 

Semester 1 
Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
196212 Data-analyse 2 3 Tentamen Drs. S.J. Oosterloo 

196213 Methoden en Technieken 3: 
interview, observatie en 
enquête 

3 Opdracht Dr.ir. B.P. Veldkamp 

290201 Psychologisch Ontwerpen 2 5 Opdracht Prof.dr. J.M. Pieters 

290205 Testtheorie en 
Psychodiagnostiek 

5 Tentamen vacature 

290209 Practicum Communicatieve 
vaardigheden 

5 Opdrachten Drs. G.W. Brinkman 

291201 Kennispsychologie 5 Tentamen Prof.dr. A.J.M. de Jong 

294201 Inleiding Arbeids- en 
Organisatiepsychologie 

5 Tentamen, opdracht Prof.dr. K. Sanders 

292201 Risicopsychologie en 
Besliskunde 

5 Tentamen Dr. J.M. Gutteling 

 

Semester 2 
Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
196214 Methoden en Technieken 2: 

Onderzoeksontwerpen 
4 Tentamen ? 

290201 Psychologisch Ontwerpen 2 5 Opdracht Prof.dr. J.M. Pieters 

290206 Ontwikkelingspsychologie 5 Tentamen Dr. H. Gijlers 

290207 Geschiedenis van de 
Psychologie 

5 Tentamen Dr. C.D. Hulshof 

290209 Practicum Communicatieve 
vaardigheden 

5 Opdrachten Drs. G.W. Brinkman 

290208 Filosofie van de Psychologie 
en kennisleer 

5 Tentamen Prof.dr. P.A.E. Brey 

 
Daarnaast moet het volgende onderdeel worden afgerond, meer informatie over dit onderdeel staat in 
bijlage 18. 
 
Vakcode Vaknaam 
290195 Proefpersoon uren B2 en B3 
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Bijlage 6: Programma derde jaar van de bacheloropleiding 

Het bachelorexamen bestaat uit onderwijseenheden uit het gemeenschappelijke basisprogramma van 
de opleiding (B2) en uit de afstudeerfase (B3).  
Tijdens het derde jaar moeten alle studenten een minor, het vak ‘Onderzoeksopzet en data-analyse in 
psychologisch onderzoek’ (296301) volgen en een bachelorthese doen. Daarnaast kiest de student 
één van de vijf thema’s. Hoe het derde jaar er verder uit ziet is afhankelijk van het gekozen thema.  
 
Studieprogramma derde jaar: B3 (gemeenschappelijk basisprogramma) 
 
Alle studenten moeten in ieder geval doen; 

Semester 1 
 Minor         20 EC 
 Themavakken        10 EC 

Semester 2 
 Bachelorthese        15 EC 
 Beroepsethiek          0 EC 
 296301 Onderzoeksopzet en data-analyse in psychologisch onderzoek   5 EC 
 Themavakken        10 EC 

Hieronder wordt weer gegeven welke vakken behoren tot welk thema.  
 
Thema: Arbeid en Organisatie 
 
Semester 1 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
 Minor 20   

290302 Personeelspsychologie: 
Effecten van HRM 

5 Tentamen, opdracht Prof.dr. K. Sanders 

290303 Loopbaanpsychologie 5 Tentamen Dr. H. Yang 

 
Semester 2 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
290304 Organisatiepsychologie 5 Tentamen Dr. E. Giebels 

290301 Werving en selectie in 
arbeidsorganisaties 

5 Tentamen, opdracht vacature 

296301 Onderzoeksopzet en data-
analyse in psychologisch 
onderzoek 

5 Tentamen, opdracht Drs. S.J. Oosterloo 

290396 Bachelorthese Arbeid & 
Organisatie 

15 Opdracht Eerste begeleider zoals 
genoemd in het 
afstudeercontract  

Deze moet lid zijn van de 
wetenschappelijke staf van 
de faculteit 

299310 Beroepsethiek 0 Aanwezigheid en 
opdracht 

Dr. S.I. van Aalderen 
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Thema: Cognitie, Media en Ergonomie 
 
Semester 1 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
 Minor 20   

293304 Functieleer 2 5 Tentamen, opdracht, 
presentatie 

Dr. R.H.J. van der Lubbe 

293302 Mediapsychologie 2 5 Tentamen, opdracht Dr. A. Heuvelman 

 

Semester 2 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van boordelen Examinator 
293308 Toegepaste cognitieve 

psychologie 
5 Tentamen, opdracht Prof.dr.ing. W. Verweij 

 Keuzevak (zie hieronder) 5   

296301 Onderzoeksopzet en data-
analyse in psychologisch 
onderzoek 

5 Tentamen, opdracht Drs. S.J. Oosterloo 

293396 Bachelorthese Cognitie, 
Media en Ergonomie 

15 Opdracht Eerste begeleider zoals 
genoemd in het 
afstudeercontract  

Deze moet lid zijn van de 
wetenschappelijke staf van 
de faculteit 

299310 Beroepsethiek 0 Aanwezigheid en 
opdracht 

Dr. S.I. van Aalderen  

 

Keuzevakken 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
293306 Cognitieve neurowetenschap 5 Tentamen, opdracht  Dr. R.H.J. van der Lubbe 

293307 Massamediagebruik en 
effecten 

5 Tentamen Dr. O. Peters 

151300 Wiskunde en programmeren 
1 

5 ** ** 

213500 Programmeren 1 5 ** ** 

** Zie het OSS van de betreffende opleiding 

 
 
Thema: Consument en Gedrag 
 
Semester 1 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
 Minor 20   

240221 Marketingcommunicatie en 
consumentengedrag 

10 * * 
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Semester 2 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
240250 Persuasieve communicatie 5 * * 

 Keuzevak (zie hieronder)    

296301 Onderzoeksopzet en data-
analyse in psychologisch 
onderzoek 

5 Tentamen, opdracht Drs. S.J. Oosterloo 

294396 Bachelorthese Consument & 
Gedrag 

15 Opdracht Eerste begeleider zoals 
genoemd in het 
afstudeercontract  

Deze moet lid zijn van de 
wetenschappelijke staf 
van de faculteit 

299310 Beroepsethiek 0 Aanwezigheid en 
opdracht 

Dr. S.I. van Aalderen 

 
 
Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
294301 Design en Emotie 5 Tentamen, opdracht Dr. T.J.L. van Rompay 

294302 Relatiemanagement en 
consumentenvertrouwen 

5 Tentamen, opdracht Dr.ir. P.W. de Vries 

 
* In verband met het vroege tijdstip van het drukken van deze bijlage zijn deze gegevens nog 
 niet bekend. Deze informatie wordt in een later stadium bekend gemaakt. 
 
 
Thema: Kennis en Onderwijs 
 
Semester 1 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
 Minor 20   

293101 Kennis en beslissen 5 Tentamen, opdracht Prof.dr R. de Hoog 

293102 Kennis en redeneren 5 Tentamen Dr. W.R. van Joolingen 

 
Semester 2 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
293103 Kennis en leren 5 Tentamen Dr. W.R. van Joolingen 

293104 Kennis en praktijk 5 * Prof.dr. A.J.M. de Jong 

296301 Onderzoeksopzet en data-
analyse in psychologisch 
onderzoek 

5 Tentamen, opdracht Drs. S.J. Oosterloo 

291396 Bachelorthese Kennis en 
Onderwijs 

15 Opdracht Eerste begeleider zoals 
genoemd in het 
afstudeercontract  

Deze moet lid zijn van de 
wetenschappelijke staf 
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van de faculteit 

299310 Beroepsethiek 0 Aanwezigheid en 
opdracht 

Dr. S.I. van Aalderen 

 
 
Thema: Veiligheid en Gezondheid 
 
Semester 1 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
 Minor 20   

292307 Health Risk Psychology 5 Tentamen, opdracht  Dr. J.M. Gutteling 

292308 Klinische 
Gezondheidspsychologie 

5 Tentamen Dr. M.E. Pieterse 

 

Semester 2 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
292306 Psychologie in de somatische 

gezondheidszorg 
5 Tentamen, opdracht Dr. C.H.C. Drossaert 

 Keuzevak (zie hieronder)    

296301 Onderzoeksopzet en data-
analyse in psychologisch 
onderzoek 

5 Tentamen, opdracht Drs. S.J. Oosterloo 

292396 Bachelorthese Veiligheid & 
Gezondheid 

15 Opdracht Eerste begeleider zoals 
genoemd in het 
afstudeercontract  

Deze moet lid zijn van de 
wetenschappelijke staf 
van de faculteit 

299310 Beroepsethiek 0 Aanwezigheid Dr. S.I. van Aalderen 

 
Keuzevakken 

Vakcode Vaknaam EC Wijze van beoordelen Examinator 
292304 Risicoperceptie 5 Opdracht, presentatie Dr. J.M. Gutteling 

292305 Assessment en diagnose van 
geestelijke gezondheid 

5 Tentamen, Opdracht Dr. M.E. Pieterse 
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Bijlage 7: Regeling voor de minor 

In het derde bachelorjaar (B3) volgt elke student een minor. Psychologiestudenten kunnen, 
behoudens specifieke instroomeisen, aan elke minor, met uitzondering van de opleidingsminor 
psychologie deelnemen.  
 
Voor toelating tot de minor zijn UT-breed een aantal regels opgesteld. Deze gelden ook voor 
psychologiestudenten en zijn te vinden op internetpagina www.utwente.nl/majorminor. 
 

http://www.utwente.nl/majorminor
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Bijlage 8: Regeling aanmelding en terugtrekking onderwijseenheden, examens en 
tentamens 

Aanmelding en terugtrekking onderwijseenheden 
Voor elke onderwijseenheid uit de bacheloropleiding dat een student wil volgen geldt een 
intekenprocedure. Deze verloopt via TeleTOP. Voor onderwijseenheden waarin gebruik wordt 
gemaakt van werk- of practicumgroepen kan tevens een separate intekenprocedure (b.v. via 
schriftelijke intekenlijsten) gelden. Op de TeleTOP-site van de betreffende onderwijseenheid wordt 
dan uitgelegd waar en wanneer via deze lijsten kan worden ingetekend. 
 
De precieze tijdvakken waarbinnen de student zich kan intekenen voor onderwijseenheden worden 
telkens via de startpagina van TeleTOP gepubliceerd. Studenten die zich na de uiterste intekendatum 
alsnog willen intekenen, kunnen daartoe via de coördinator TeleTOP een verzoek indienen. De 
toestemming om deel te nemen hangt dan af van de vraag of de op het aantal ingeschreven 
deelnemers afgestemde organisatie van de onderwijseenheid het opnemen van extra deelnemers 
toelaat, zulks ter beoordeling van de examinator. 
 
Contractanten, bijvakkers, rugzakkers, uitwisselingsstudenten en overige UT-studenten die 
onderwijseenheden willen volgen bij PSY moeten contact opnemen met de coördinator TeleTOP. De 
inschrijving voor de onderwijseenheden wordt voor deze studenten door de coördinator gedaan. 
 
Een ingeschreven student die bij nader inzien toch niet wil deelnemen aan de onderwijseenheid, dient 
zich voor de uiterste intekendatum uit te schrijven via TeleTOP. 
 
NB: wanneer een student zich via TeleTOP aanmeldt voor een onderwijseenheid, ontvangt hij/zij de 
volgende mededeling: 
 
Box 1: Illustratie van de TeleTOP-mededeling na aanmelding voor een onderwijseenheid 

• Deelname aan de betreffende onderwijseenheid is mogelijk alleen toegestaan indien de 
student aan bepaalde verplichte voorkenniseisen voldoet. 

• Indien de student niet aan de verplichte voorkenniseisen voldoet, dient hij/zij zich voor het 
einde van de intekenperiode uit te schrijven.  

• Indien de student twijfelt of hij/zij gerechtigd is deel te nemen aan de betreffende 
onderwijseenheid, dient hij/zij zich tot de studieadviseur te wenden; 

• Ongeoorloofde deelname aan een onderwijseenheid wordt gesanctioneerd (art. 4.2) 
• In geval van ongeoorloofde deelname aan een onderwijseenheid zal eventueel ingeleverd 

werk niet beoordeeld worden (art. 4.2) 
• Ten einde te voorkomen dat studenten ongeoorloofd deelnemen aan tentamens zal er voor 

en tijdens het tentamen gecontroleerd worden aan de hand van de TAST-intekenlijst. 
• Ten einde te voorkomen dat studenten ongeoorloofd deelnemen aan tentamens zal tijdens 

het tentamen gecontroleerd worden aan de hand van de collegekaarten. 
 
 
Aanmelding en terugtrekking tentamens 
Het intekenen voor deelname aan tentamens via TAST is verplicht en staat los van het intekenen voor 
deelname aan onderwijseenheden. Voor elk tentamen moet apart worden ingetekend. Intekenen kan 
tot 8 dagen voordat de tentamenperiode begint. Een tentamenperiode begint op de maandag in de 
week waarin de eerste tentamens beginnen. Na die datum kan er niet meer worden ingetekend. 
 
Ingetekend zijn betekent recht op deelname (mits voldaan aan verplichte voorkenniseisen). Voor deze 
studenten is geregeld dat er voldoende plaatsen zijn in de tentamenzaal en dat er voldoende 
exemplaren van het tentamen zijn. 
 
NB: Staf van het Onderwijs Service Centrum checkt aan de hand van de TAST-intekenlijst of de 

studenten die zich hebben ingetekend gerechtigd zijn aan een betreffend tentamen deel te 
nemen. Indien een student op de lijst voorkomt die niet gerechtigd is deel te nemen, zal dit 
aan de examinator(en) van de onderwijseenheid worden meegedeeld. 
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Wanneer men zich heeft ingetekend voor een tentamen dan heeft men tot 1 dag voor het tentamen de 
tijd om zich weer uit te tekenen.  

 
Alle regelingen omtrent het intekenen, afmelden en overmacht lopen via BOZ en niet via de docent 
van de onderwijseenheid. 
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Bijlage 9: Studieadviezen 

Overeenkomstig artikel 7.8 lid b van de WHW dient de decaan van de faculteit aan het einde van het 
eerste studiejaar een studieadvies aan iedere student uit te brengen. Leidraad voor dat advies is het 
aantal behaalde studiepunten en het advies van studieadviseur en mentor. Hieronder wordt een korte 
toelichting gegeven bij de uit te brengen adviezen. 
 
Behaalde EC   Studieadvies   Betekenis 
60    0  studie voortzetten 
 
45 tot 60    1  studie voortzetten 
 
31 t/m 44  3   studie voortzetten, er wordt geadviseerd de 

planning te laten accorderen door de studieadviseur 
(treedt op namens de examencommissie)  

 
30 en minder    5   studie beëindigen. 
 
    8  geen advies, student reeds vertrokken. 
 
Meer informatie over studieadviezen en de praktische consequenties is verkrijgbaar bij de mentor of 
de studieadviseur. 
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Bijlage 10: Opleidingsspecifieke eisen bij het afsluitende onderdeel 

De bacheloropleiding wordt afgesloten met een bachelorthese. Om aan de bachelorthese te beginnen 
moet met aan de volgende eisen voldoen; 
 

• De propedeuse moet afgerond zijn 
• Minimaal 80 EC moet behaald zijn 
• Het onderdeel 290195 Proefpersoonuren moet afgerond zijn. 
• Het vak 290201 Psychologisch Ontwerpen 2 moet afgerond zijn met een voldoende 
• Minimaal twee van de volgende drie vakken moeten afgerond zijn met een voldoende; 

- 196212 Data-analyse 2 
- 196213 Interview, Observatie en Enquête 
- 196214 Methoden en Technieken 2: onderzoeksontwerpen 

• Voor het thema A&O moet afgerond zijn met een voldoende:  
- 294201 Inleiding Arbeid en Organisatie psychologie 

• Gewenste voorkennis: relevante themavakken 
 
Een verplicht onderdeel van de bachelorthese is het vak 299310 Beroepsethiek.  
Voor verdere eisen betreffende de bachelorthese, zie de website www.psy.utwente.nl/afstudeerweb. 
 
 

http://www.psy.utwente.nl/afstudeerweb
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Bijlage 11: Regeling aanpassing wijze van tentamineren in verband met handicap 

Dyslexieregeling * 
 

• De student overlegt het bewijs van dyslexie aan de studieadviseur van de opleiding en heeft 
een gesprek met hem/haar. 

• De student kan op een aparte plaats tentamen doen, de tentamentijd kan met 50%, met een 
maximum van 1,5 uur worden verlengd (indien nodig kunnen door de studieadviseur andere of 
aanvullende maatregelen worden getroffen). 

• De studieadviseur stelt de betreffende docenten op de hoogte. 
• De student ontvangt een kopie van de brief met regeling die aan de docenten is gestuurd. 
• De student tekent zich voor ieder tentamen via TAST in en meldt bovendien zelf in lijn met de 

timing die ook voor de normale inschrijfprocedures geldt aan de docent van het betreffende 
tentamen dat hij van de dyslexieregeling gebruik wil maken. 

• De gegevens (bewijs dyslexie, regeling met afspraken, eventuele correspondentie) worden in 
het dossier van de student opgeslagen. 

 
* Voor zover van toepassing geldt bovengenoemde regeling ook voor studenten met een lichamelijke 

of zintuiglijke handicap.  
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Bijlage 12: Regeling studentenactivisme 

 
Deze regeling staat vermeld in het studentenstatuut op: 
http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/studentenstatuut/ 
 

http://www.utwente.nl/studentenbalie/regelingen_statuut/studentenstatuut/
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Bijlage 13: Voorkenniseisen onderwijseenheden 

Volgorde waarin onderwijseenheden van het bachelorexamen worden afgenomen (zoals bedoeld in art. 
4.2 lid 6): 

B2 – vakcode     B1 - verplicht voorafgaande onderwijseenheid 
290201 Psychologisch Ontwerpen 2 290110  Psychologisch Ontwerpen 1 Opdracht 

B3 – vakcode     Verplicht voorafgaande onderwijseenheid 
Themavakken     Afgeronde propedeuse psychologie (B1) 
 
296301 Onderzoeksopzet en data-analyse in  Afgeronde propedeuse psychologie (B1);  

psychologisch onderzoek  196212 Data-analyse 2 

Bachelorthese     Zie bijlage 10 
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Bijlage 14: Reglement van orde voor tentamenzittingen 

1. In de zalen zijn de zitplaatsen aangegeven door gereedliggend tentamenpapier. De studenten 
kunnen in de aangewezen zalen zelf hun plaatsen uitzoeken, tenzij de surveillant anders 
beschikt. 

 
2. De studenten dienen vóór aanvang van de zitting hun plaatsen te hebben ingenomen. Bij te 

laat komen geldt dat eventueel nog aan het tentamen kan worden deelgenomen wanneer nog 
geen enkele andere kandidaat de tentamenzaal in de tussentijd heeft verlaten. Dit geldt tot 
een half uur na aanvang van het tentamen. Daarna kan niet meer worden deelgenomen. 

 
3. Studenten nemen tijdens tentamenzittingen zodanige rust in acht dat op geen enkele manier 

hinder wordt veroorzaakt voor medestudenten. 
 

4. Indien de examinator hiervan gebruik maakt, vullen studenten het toetskaartje of de 
beoordelingsmededeling volledig en goed leesbaar met pen in. Ze vermelden: 
studentnummer, naam, voorletters, adres, vakcode en datum. Ook de opleiding waar je 
ingeschreven bent moet ingevuld worden. Indien je bij meerdere opleidingen ingeschreven 
bent, vul dan die opleiding in waar de resultaten van het vak bewaard dienen te worden. 

 
5. Bij inlevering van het werk dient elk ingeleverd vel papier voorzien te zijn van de duidelijk 

leesbare naam met voorletters en het studentnummer van de student. Een student die geen 
van de vragen heeft kunnen beantwoorden, levert één vel in met daarop naam, voorletters en 
studentnummer. Bij meerdere vellen dienen deze in elkaar gevouwen te worden. 

 
6. Het werk wordt bij de surveillant ingeleverd. Bij het verlaten van de zaal neemt de student de 

nodige rust in acht, zodat medestudenten daarvan geen hinder ondervinden. 
 

7. Een korte toiletpauze is mogelijk na verlof daartoe van de surveillant. In beginsel kan deze 
faciliteit slechts aan één persoon gelijktijdig per zaal worden gegeven. 

 
8. Tassen, boeken en dergelijke mogen, behoudens uitdrukkelijke toestemming, niet in de zaal 

worden meegenomen. Eventueel is er een mogelijkheid om deze voorin de zaal te leggen. 
 

9. Op tafel bevinden zich alleen die attributen die voor het maken van het tentamen absoluut 
noodzakelijk zijn, zulks ter beoordeling van de surveillant. 

 
10. Het is de studenten gedurende tentamenzittingen zowel binnen als buiten de zaal niet 

toegestaan direct of indirect met elkaar in contact te treden. 
 

11. In geval van fraude wordt het tentamen ongeldig verklaard. Het resultaat wordt dan 
vastgesteld op het cijfer 1. Bovendien kunnen ook verdergaande maatregelen getroffen 
worden. 

 
12. In geval van ongeoorloofde deelname aan een tentamen wordt het ingeleverde werk niet 

nagekeken. 
 

13. Per zaal is tijdens de zitting minstens één surveillant van de opleiding aanwezig, die het 
onderwijs in het betrokken tentamenvak verzorgt. Alle door hem gegeven aanwijzingen dienen 
direct te worden opgevolgd. Klachten of bezwaren van de studenten kunnen alleen na de 
zitting in behandeling genomen worden. 

 
14. De student dient altijd zijn/haar collegekaart mee te nemen naar het tentamen en deze ten 

tijde van het tentamen zichtbaar op tafel neer te leggen. 
 

15. Gebruik van rekenmachines, organizers, Gsm-telefoons of andere elektronische apparatuur 
is, behalve bij nadrukkelijke toestemming van de surveillant, niet toegestaan. Gsm-telefoons 
behoren tijdens tentamenzittingen te zijn uitgeschakeld.  
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16. Tijdens een tentamenzitting die langer duurt dan 2 college-uren wordt op kosten van de 
opleiding koffie of thee verstrekt. 

 
17. Bij het inleveren van het gemaakte tentamen en het verlaten van de tentamenruimte parafeert 

de student de aanwezigheidslijst zoals die door het OSC aan de surveillant ter beschikking is 
gesteld. Daarbij toont de student zijn collegekaart of ander gewaarmerkt identiteitsbewijs. 
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Bijlage 15: Onderwijseenheden die worden beoordeeld met een “G” of “O” 

De volgende onderwijseenheden worden met een letter “G” van “Gedaan” beoordeeld indien naar het 
oordeel der examinator(en) een tenminste redelijke prestatie is geleverd en, indien dit niet het geval is, 
met de letter “O” van “Onvoldoende”: 
 
Vakcode  Vaknaam 
299310   Beroepsethiek 
 
290195   Proefpersoonuren 
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Bijlage 16: Samenstelling examencommissie Psychologie (PSY/MPS) 
(behorende bij Art. 6.1) 

De examencommissie van GW bestaat uit een voorzitter en de leden uit de verschillende kamers van 
de opleidingen die vertegenwoordigd zijn binnen de faculteit. 
 
 
Voorzitter:  Prof.dr.ing. W.B. Verwey 
Staflid:   Dr. C.D. Hulshof 
Staflid:   Dr. E. Giebels 
Staflid:   Dr. H. Boer 
 
Griffier:   vacature 
Secretaris:  O.C.W. Boers-Ekelmans 
 
Adviseurs:  Prof.dr. J.M. Pieters (Opleidingsdirecteur) 

Dr. S.I. van Aalderen (Onderwijscoördinator) 
Drs. I.S. ter Schegget (Studieadviseur) 
Vacature (Studieadviseur) 
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Bijlage 17:  Afwijkende bepalingen voor studenten  

Art. 17.1 Taal 
Studenten mogen tentamenvragen in het Engels beantwoorden. De antwoorden op het tentamen 
moeten of in het Engels óf in het Nederlands geformuleerd worden, niet in een combinatie van beide 
talen. Hetzelfde geldt voor onderwijseenheden die afgesloten worden met een opdracht. 
 

Art. 17.2 Ziekte 
Studenten die kunnen aantonen, door middel van een doktersverklaring, dat ze door ziekte een 
tentamenkans gemist hebben en hierdoor vertraging oplopen in de studie, kunnen een verzoek richten 
aan de examencommissie om in aanmerking te komen voor een extra kans. Studenten kunnen 
hiervoor alleen in aanmerking komen als beide tentamens van het vak van het betreffende studiejaar 
al geweest zijn. 
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Bijlage 18:  Proefpersoonregeling  

Verantwoording: 
 

De faculteit Gedragswetenschappen acht het van belang dat haar bachelorstudenten ervaring opdoen 
met empirisch onderzoek in de rol van proefpersoon. Op deze manier maken zij kennis met 
verschillende typen onderzoek en kunnen zij zich beter voorbereiden op de eigen 
onderzoeksactiviteiten in het kader van hun studie. Met deze inspanning leveren studenten een 
bijdrage aan het onderzoek van bachelor- en masterstudenten en wetenschappelijk medewerkers. 
Onderdeel van het bachelorexamen is een proefpersoonverplichting van in totaal 15 uren, waarvan in 
totaal 10 uur tijdens de propedeuse afgerond dient te zijn. 

 
Regeling: 
 
1. In het kader van het behalen van het propedeuse examen en het bachelor examen is de student 

verplicht om in totaal 15 uur als proefpersoon aan onderzoek van de faculteit 
Gedragswetenschappen deel te hebben genomen. Onder “onderzoek van de faculteit 
Gedragswetenschappen” wordt verstaan onderzoek dat wordt uitgevoerd door of onder 
verantwoordelijkheid van een docent die onderwijs verzorgt voor de faculteit 
Gedragswetenschappen. Als aan de verplichting van 10 punten van de propedeuse is voldaan, 
komt op de cijferlijst een G van Gedaan te staan bij “290190 proefpersoonuren”, als aan de 
verplichting van 5 punten van de bachelor is voldaan, komt op de cijferlijst een G van Gedaan te 
staan bij “290290 proefpersoonuren B2 en B3”. 

2. Voor het behalen van de propedeuse dient van deze 15 uren er 10 uren afgerond te zijn. De 
resterende 5 uren dienen voor het bachelorexamen afgerond te zijn. 

3. De proefpersoonuren dienen bij tenminste vijf verschillende onderzoeken afgerond te zijn. 
4. De duur van de deelname aan een onderzoek wordt afgerond naar halve uren met een minimum 

van een half uur. 
5. Wanneer een student volgens afspraak als proefpersoon verschijnt en het onderzoek gaat niet 

door, ontvangt de student het aantal aangekondigde proefpersoonuren.  
6. De student wordt geacht serieus deel te nemen aan het onderzoek en zich gemotiveerd in te 

zetten tijdens het experiment/proef. Bij duidelijk aanwijsbare minimale inzet van de student kan de 
onderzoeker afzien van de toekenning van de proefpersoonpunten. Hiertoe dient de onderzoeker 
een beargumenteerd verzoek in bij de proefpersoonpunten coördinator, Inge ter Schegget.  

7. De registratie van de punten verloopt elektronisch via het programma “Sona-systems” op 
http://utwente.sona-systems.com/. Studenten kunnen via dit systeem zelf hun behaalde 
proefpersoonpunten bekijken. 

8. Het aantal behaalde proefpersoonuren per onderzoek wordt door een verantwoordelijke docent of 
medewerker onderzoek geregistreerd in “Sona-systems”.  

9. Het propedeuse diploma kan pas behaald worden als aan de proefpersoonverplichting van het 
eerste jaar is voldaan. 

10. Het bachelor diploma kan pas behaald worden als aan de proefpersoonverplichting van het 
tweede en derde bachelorjaar is voldaan. 

11. Onderzoek waarvoor proefpersoonuren beschikbaar worden gesteld kunnen via de 
publicatieborden in de kantine of de TeleTOP website voor proefpersoonuren kenbaar worden 
gemaakt. In de werving dient altijd te worden vermeld hoeveel proefpersoonuren er te verdienen 
zijn. 

12. In het onderzoek staat aangegeven waar en bij wie de student zich moet opgeven. De 
verantwoordelijkheid voor het noteren van tijd, plaats en contactpersoon (vergeet vooral niet het 
kamernummer en telefoonnummer!) ligt bij de student.  

13. Eventueel afmelden voor een experiment waarop men zich ingetekend heeft, dient rechtstreeks te 
geschieden bij de contactpersoon voor dat experiment.  

14. De faculteit Gedragswetenschappen zorgt dat het aantal aangeboden deelnamemogelijkheden 
toereikend is. Wanneer de student van mening is dat zijn of haar propedeuse of bachelordiploma 
niet op tijd kan worden afgerond omdat er niet genoeg proefpersoonmogelijkheden waren, dan 
kan deze zich wenden tot de examencommissie met het verzoek om vrijstelling van de resterende 
uren.  

http://utwente.sona-systems.com/
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15. De faculteit Gedragswetenschappen is verantwoordelijk dat de onderzoeken die worden 
aangeboden voldoen aan de ethische beroepscode (NIP 1998, www.psynip.nl), 'Geïnformeerde 
Toestemming' en 'Debriefing en Onderwijsrelatie.'  

16. Deze regeling geldt voor studenten die vanaf 1 september 2006 zijn ingestroomd in één van de 
bacheloropleidingen Psychologie en CW.  

 

http://www.psynip.nl)

