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Aan: tweede- en ouderejaars bachelorstudenten
Psychologie
Van: opleidingsdirecteur Psychologie

Kenmerk: PSY/MPS.2010.268

Telefoon: 053 - 489 4996

Datum: 17-05-2010
Betreft: overgangsregeling
bachelorcurriculum Psychologie 2010-2011

Email: b.reinshagen@utwente.nl

Beste student Psychologie,

Zoals vorig studiejaar op 17 april 2009 (kenmerk brief: PSY/MPS 2009.169 te vinden op
http://www.psy.utwente.nl/formulieren/overgangsregelingen/brief.pdf) middels een brief bekend is gemaakt is de
opleiding Psychologie in studiejaar 2009/2010 gestart met een gefaseerde invoering van een nieuw
bachelorcurriculum. In de huidige brief wordt uiteengezet welke (geplande) veranderingen er in studiejaar 20102011 zullen komen en hoe studenten nog niet behaalde vakken kunnen afronden. De wijzigingen in 2010-2011
hebben hoofdzakelijk betrekking op het tweede bachelorjaar.
Tijdens de voorlichting op woensdag 19 mei (8.45 uur Spiegel 1) a.s. zal deze brief met bijlagen worden
toegelicht. Lees deze brief voorafgaand aan de voorlichting goed door.

In bijlage 1 wordt het onderwijsprogramma van de bachelor beschreven zoals dat in studiejaar 2010/2011
aangeboden zal worden aan eerste-, tweede- en ouderejaars studenten Psychologie.
Ten opzichte van de eerste berichtgeving over het tweede bachelorjaar op 17 april 2009 (kenmerk brief:
PSY/MPS 2009.169 te vinden op http://www.psy.utwente.nl/formulieren/overgangsregelingen/brief.pdf) is het
nieuwe tweede bachelorjaar op een aantal punten gewijzigd. Het betreft het aantal inleidende themavakken en
het aantal verdiepingsvakken (beide teruggebracht van zes naar vijf). Dit heeft te maken met de wijzigingen in
(de specialisaties van) de masteropleiding Psychologie (MPS) met ingang van studiejaar 2011-2012 zoals
vermeld in de andere brief die je zojuist hebt ontvangen (brief d.d. 17 mei 2010 kenmerk PSY/MPS.2010.267).

In bijlage 2 wordt voor het eerste, tweede en derde bachelorjaar uitvoerig per bachelorvak beschreven wat er
gaat veranderen en op welke wijze je een vak kunt afronden dat je tot nu toe niet behaald hebt.
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Wat te doen als je veel vakken niet hebt gevolgd of niet hebt behaald?
De overgangsregelingen in de bijlagen zijn met name bedoeld voor studenten die (bijna) nominaal studeren.
Wanneer je meerdere vakken niet hebt gevolgd of niet hebt behaald is het belangrijk contact op te nemen met
de studieadviseur. Bij ernstige studievertraging is het in sommige gevallen beter om in overleg met de
studieadviseur over te stappen op het nieuwe bachelorcurriculum, of een combinatie van het oude en nieuwe
curriculum. Maak dan via Brigitte Reinshagen (tel: 053 489 4996, email: b.reinshagen@utwente.nl) een
afspraak met de bachelorstudieadviseur Martine van Maarseveen.

“Harde knip” overgang bachelor Psychologie naar master Psychologie
Zoals vorig studiejaar op 17 april 2009 (kenmerk brief: PSY/MPS 2009.169 te vinden op
http://www.psy.utwente.nl/formulieren/overgangsregelingen/brief.pdf) middels een brief bekend is gemaakt geldt
voor studenten die in studiejaar 2007/2008 of later zijn begonnen met de bachelor Psychologie met ingang van
studiejaar 2009/2010 de “harde knip”. Dit betekent dat studenten pas toegelaten worden tot de masteropleiding
Psychologie op het moment dat ze de bachelor Psychologie hebben afgerond. Voor het volgen van
mastervakken geldt een uitzondering. Bachelorstudenten mogen vakken van de masteropleiding Psychologie
volgen (met uitzondering van vakken van de masterspecialisatie Geestelijke gezondheidsbevordering) wanneer
zij voldoen aan de volgende eis:
-

propedeuse Psychologie behaald, en 110EC uit de B2 en B3 behaald. Let op: het B2 vak Statistiek 3
(191962200) moet behaald zijn.

Met de masterthese kunnen studenten starten wanneer zij de bachelor Psychologie volledig hebben afgerond.
De invoering van deze “harde knip” zal in de meeste gevallen niet leiden tot studievertraging omdat, met
uitzondering van de masterspecialisatie Geestelijke gezondheidsbevordering, alle specialisaties van de
masteropleiding Psychologie minimaal twee instroommomenten hebben. De masterspecialisatie Geestelijke
gezondheidsbevordering kent in studiejaar 2010-2011 een instroommoment, namelijk 1 september.
Wanneer je in jouw geval onredelijk veel studievertraging dreigt op te lopen, omdat je bijvoorbeeld meerdere
vakken uit de B2 en/of B3 niet hebt behaald, neem dan contact op met de bachelorstudieadviseur Martine van
Maarseveen.

Nog vragen? Altijd melden bij de studieadviseur
Het is belangrijk om deze brief met bijlagen voorafgaand aan de voorlichting op woensdag 19 mei (8.45 uur
Spiegel 1) goed door te lezen. Wanneer je na de voorlichting nog vragen hebt over de gevolgen van de
verandering voor jouw studieprogramma, neem dan contact op met de bachelorstudieadviseur Martine van
Maarseveen (m.l.vanmaarseveen@utwente.nl). Wacht hier niet mee tot de start van het nieuwe studiejaar
2010-2011.
Algemene vragen over deze brief kun je uiteraard stellen tijdens de voorlichting.

Met vriendelijke groet,

Dr. Henk Boer
Opleidingsdirecteur PSY en MPS
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Bijlage 1 B1, B2 en B3 onderwijsprogramma Psychologie 2010/2011
B1

Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Bachelor 1 Psychologie studiejaar 2010/2011

5EC

5EC
Psychologisch
Psychologisch ontwerpen: opdracht
ontwerpen: theorie
192901150
192901160
10 proefpersoonuren
3EC
Academische vaardigheden

4EC
Inleiding onderzoeksmethodologie
191962150
5EC
Inleiding
psychologie
192901050
5EC
Persoonlijkheidsleer

4EC
Statistiek 1
191962160
5EC
Bio- en
neuropsychologie
192901060

192901200
B2

192901300
4EC
Statistiek 2
191962170
5EC
Sociale psychologie
192901070
5EC
Functieleer
192901080

Semester 1
Kwartiel 1

5EC
Testtheorie en
inl. Psychodiagnostiek
192901210
5EC
Ontwikkelingspsychologie
192902060

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4
10EC

Bachelor 2 Psychologie studiejaar 2010/2011

Onderzoeksopdracht

4EC
Dataverzameling voor
Psychologie
192962010
4EC
Inleiding risico- en
conflictpsychologie
nieuw
4EC
Cognitie en media
nieuw

192902020
5 proefpersoonuren
4EC
4EC
Statistiek 3
Kwalitatief onderzoek
voor Psychologie
191962200
4EC
Onderwijspsychologie
nieuw
4EC
Inleiding klinische
psychologie
nieuw

192962020
4EC
Inleiding gezondheidspsychologie
nieuw

4EC
Onderzoeksopzet en
data-analyse in psych.
onderzoek
nieuw
5EC
Verdiepingsvak 1,2,3,4
nieuw
5EC
Verdiepingsvak 1,2,3,4
nieuw
4EC

Psychologische gespreksvoering
nieuw
Verdiepingsvakken B2 kwartiel 4 2010-2011
1. Narratieve psychologie
2. Leren bij kinderen en adolescenten
3. Toegepaste cognitieve psychologie
4. Onbewuste processen en gezondheidsgedrag
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B3

Semester 1
Kwartiel 1

Semester 2
Kwartiel 2

Kwartiel 3

Kwartiel 4

Bachelor 3 Psychologie
studiejaar 2010/2011

30EC

15EC
Bacheloropdracht

Keuzeruimte
5EC
Beroepsethiek voor
psychologen
nieuw
5EC
Geschiedenis
van de psychologie
nieuw

5EC
Onderzoeksopzet en
data-analyse
in psych. onderz.
192963010

Informatie over de mogelijkheden voor het invullen van de B3 keuzeruimte is te vinden in de ‘Handleiding
keuzeruimte B3 2010-2011’ op http://www.psy.utwente.nl/bachelor_psy/aanmelden_b3/.

Keuzevakken (aangeboden vanuit de opleiding Psychologie) ten behoeve van de keuzeruimte semester 1 B3:

-

192913020 Kennis en redeneren (kwartiel 1)

-

192933110 Inleiding cognitieve neurowetenschappen (kwartiel 2)

-

Nieuw Programmeren voor psychologie (kwartiel 1)

-

Nieuw Inleiding psychopathologie (kwartiel 1)

-

Nieuw Psychodiagnostiek (kwartiel 2)
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Bijlage 2 Overgangsregeling bachelorcurriculum Psychologie 2010-2011

Bachelor 1 (Propedeuse)
Alle vakken in de bachelor 1 (propedeuse) worden in dezelfde vorm en omvang aangeboden als in studiejaar
2009/2010. De leerdoelen van de vakken blijven ongewijzigd. Het vak Persoonlijkheidsleer (192901200) wordt
verplaatst van kwartiel 3 naar kwartiel 1. Het vak Bio- en neuropsychologie (192901060) wordt verplaatst van
kwartiel 1 naar kwartiel 2. Het vak Sociale psychologie (192901070) wordt verplaatst van kwartiel 2 naar
kwartiel 3.

Bachelor 2
De vakken Dataverzameling voor psychologie (192962010), Statistiek 3 (191962220), Kwalitatief onderzoek
voor psychologie (192962020) worden in dezelfde vorm en omvang aangeboden als in studiejaar 2009/2010.
De leerdoelen van deze vakken blijven ongewijzigd.

Onderzoeksopdracht (192902020, 8EC). Dit vak wordt in studiejaar 2009/2010 voor het laatst aangeboden in

deze omvang 1. De omvang van het vak zal in studiejaar 2010/2011 worden uitgebreid naar 10EC.
Het vak zal worden verplaatst van de kwartielen 2, 3 en 4 naar de kwartielen 1, 2 en 3.
Studenten die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen moeten in studiejaar
2010/2011 het B2-vak Onderzoeksopdracht met een omvang van 10EC volgen.

Practicum communicatieve vaardigheden (192902090, 5EC). Dit vak wordt in studiejaar 2009/2010 voor het
laatst aangeboden in deze omvang 1. De omvang van het vak zal in studiejaar 2010/2011 worden teruggebracht
naar 4 EC. De naam van het vak zal veranderen in Psychologische gespreksvoering. Het vak zal worden
verplaatst van de kwartielen 1,2 en 3 naar de kwartielen 3 en 4.
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe B2-vak Psychologische gespreksvoering volgen. Let op: wanneer je in plaats
van het ‘oude’ 5EC vak het nieuwe vak van 4EC gaat volgen kan het voorkomen dat je in jouw B2 programma
EC’s tekort komt. Neem daarover contact op met de bachelorstudieadviseur Martine van Maarseveen.

Inleiding arbeids- en organisatiepsychologie (192942010, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het
1

laatst aangeboden in de B2 .
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 een van de nieuwe B2 verdiepingsvakken (5EC) volgen.

1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de verandering in

2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden van studiejaar 2010-2011
het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Risicopsychologie en besliskunde (192922010, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst
aangeboden in de B21.
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 het nieuwe B2-vak Inleiding risico- en conflictpsychologie volgen. Let op: wanneer je in
plaats van het ‘oude’ 5EC vak het nieuwe vak van 4EC gaat volgen kan het voorkomen dat je in jouw B2
programma EC’s tekort komt. Neem daarover contact op met de bachelorstudieadviseur Martine van
Maarseveen.
Testtheorie en psychodiagnostiek (192902050, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst
1

aangeboden in de B2 .
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 het B1 vak Testtheorie en inleiding psychodiagnostiek (192901210) volgen.

Filosofie van de psychologie/kennisleer (192902060, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst
1

aangeboden in de B2 .
De inhoud van dit vak zal aangepast worden en het vak zal verplaatst worden naar de B3. Het vak zal voor het
eerst in aangepaste vorm aangeboden worden in de B3 in studiejaar 2011/2012.
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 een van de nieuwe B2 verdiepingsvakken (5EC) volgen.

Ontwikkelingspsychologie (192902060, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst aangeboden
1

in de B2 . Het vak is met ingang van studiejaar 2009-2010 verplaatst naar de B1.
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 het B1 vak Ontwikkelingspsychologie (192902060) volgen.

Onderwijspsychologie (192912020, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009/2010 voor het laatst aangeboden in
1

deze omvang . De omvang van het vak zal in studiejaar 2010/2011 worden teruggebracht naar 4 EC.
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 het B2-vak Onderwijspsychologie (192912020) met een omvang van 4EC volgen. Let op:
wanneer je in plaats van het ‘oude’ 5EC vak het nieuwe vak van 4EC gaat volgen kan het voorkomen dat je in
jouw B2 programma EC’s tekort komt. Neem daarover contact op met de bachelorstudieadviseur Martine van
Maarseveen.

Inleiding consumentenpsychologie (19294205, 5EC). Dit vak is in studiejaar 2009-2010 voor het laatst
1

aangeboden in de B2 .
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 een van de nieuwe B2 verdiepingsvakken (5EC) volgen.
1

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de verandering in

2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden van studiejaar 2010-2011
het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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Bachelor 3
Verplichte vakken
Psychologische en academische vaardigheden (192903250, 5EC). Alleen de naam van het vak zal met
ingang van studiejaar 2010-2011 veranderen in Beroepsethiek voor psychologen.

Onderzoeksopzet en data-analyse in psychologisch onderzoek (192963010, 5EC). Dit vak wordt in
studiejaar 2010/2011 voor het laatst aangeboden in de B3. Het vak zal met ingang van studiejaar 2011/2012 in
de B2 aangeboden worden en de omvang zal teruggebracht worden naar 4EC. In studiejaar 2010/2011 zal het
vak zowel in de B2 als B3 aangeboden worden in kwartiel 4.

Keuzevakken
Leren bij kinderen en adolescenten (192913080, 5EC). Dit vak wordt in studiejaar 2009/2010 voor het laatst
1

aangeboden in de B3 . Het vak zal met ingang van studiejaar 2010/2011 in de B2 aangeboden worden.
Studenten, die nog niet eerder aan het examenonderdeel van dit vak hebben deelgenomen, moeten in
studiejaar 2010/2011 een andere invulling geven aan hun B3-keuzeruimte.

Assessment en diagnose van geestelijk gezondheid (192923050, 5EC). Alleen de naam van het vak zal met
ingang van studiejaar 2010-2011 veranderen in Psychodiagnostiek.

Klinische gezondheidspsychologie (192923080, 5EC). Alleen de naam van het vak zal met ingang van
studiejaar 2010-2011 veranderen in Inleiding psychopathologie.

Bachelorthese
In verband met de wijzigingen in (de specialisaties van) de masteropleiding Psychology met ingang van
studiejaar 2010-2011, zoals vermeld in de andere brief die je zojuist hebt ontvangen (brief d.d. 17 mei 2010
kenmerk PSY/MPS.2010.267), kunnen studenten met ingang van 6 mei 2010 niet meer starten met de
Bachelorthese Arbeid en Organisatie (19290396) en de Bachelorthese Consument en Gedrag (192943960). De
Bachelorthese Veiligheid en Gezondheid (192923960) wordt nog aangeboden tot 1 september 2010. Met
ingang van studiejaar 2010-2011 worden de volgende bachelortheses aangeboden:

1

-

Bachelorthese Cognitie en Media (192933970) (ongewijzigd)

-

Bachelorthese Instructie, Leren en Ontwikkeling (192913970) (ongewijzigd)

-

Bachelorthese Conflict, Risico en Veiligheid (nieuw)

-

Bachelorthese Geestelijke gezondheidsbevordering (nieuw)

-

Bachelorthese Gezondheidspsychologie (nieuw)

De student die tenminste eenmaal aan de beoordelingsvorm van een examenonderdeel van het vak voor de verandering in

2010-2011 heeft deelgenomen, heeft het recht om op de eerste twee verroosterde gelegenheden van studiejaar 2010-2011
het examenonderdeel in de onveranderde vorm af te leggen.
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