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De verkorte bacheloropleiding is bedoeld voor afgestudeerde HBO- en WO-bachelorstudenten die willen doorstromen naar de mastervariant Klini-
sche psychologie of voor studenten die een WO-bachelor in de psychologie willen behalen. Opleidingen die in aanmerking komen voor deze verkorte 
bacheloropleiding staan op pagina 3.

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2018-2019 en de ingangseisen per cursus. Het 
geeft het ideale studiepad weer om de opleiding in deeltijd te volgen. Indien u wenst af te wijken van het normrooster bespreekt u dit met uw studieadvi-
seur. Let op: dit normrooster geeft alleen de data weer die in 2018-2019 gelden. 
Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op elk moment gekocht worden. Om een 
optimaal studiepad te creëren zijn de variabele cursussen alsnog ingepland in een vast kwartiel. Zo is het voor u duidelijker wanneer u voor welke cursus 
moet aanmelden.
Meld u altijd tijdig aan voor een vaste cursus, uiterlijk 3 weken voorafgaand aan de start van een cursus. Indien u eerder aanmeldt voor een vaste cursus 
krijgt u een kwartiel voorafgaand aan de start van de cursus al toegang tot de digitale leeromgeving. Bij de cursussen Psychologische gespreksvoering 
en Inleiding in conflicthantering en mediation dient u na aanmelding en toelating tot de leeromgeving uw voorkeur aan te geven voor het volgen van de 
verplichte bijeenkomsten in een studiecentrum. Aangezien de practicumplaatsen snel volgeboekt zijn moet u niet te lang wachten met aanmelden.
Houd rekening met een stevig studietempo en een studiebelasting van 15 - 20 uur respectievelijk 32-36 uur per week (deeltijd, voltijd).
Om een optimaal studiepad te creëren zijn de variabele cursussen alsnog ingepland in een vast kwartiel. Zo is het mogelijk om de verkorte bachelor in 2,5 
jaar af te ronden, mits u regelmatig meer dan 1 cursus per kwartiel volgt volgens onderstaand rooster.
 
Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. U kunt aan dit jaarrooster geen rechten ontlenen.
De exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, u ziet hier de data uit 2018-2019.
cbi = computergebaseerd individueel tentamen met mc vragen. U maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum.

Verkorte bacheloropleiding deeltijd - 2,5 jaar - start september 2018 - 95 studiepunten
Jaar 1 - 35 studiepunten

Kwartiel 1 
1 sept 2018 - 17 nov 2018

Kwartiel 2
19 nov 2018 - 9 febr 2019

Kwartiel 3
11 febr 2019 - 26 april 2019

Kwartiel 4
29 april 2019 - 13 juli 2019

cursusnaam Ontwikkelingspsy-
chologie
(niet voor studenten 
hbo-psychologie)

Inleiding in de ge-
zondheidspsychologie

Onderzoekspracticum 
inleiding data-analyse

Biologische grondsla-
gen: cognitie

Onderzoekspracti-
cum experimenteel 
onderzoek

Klinische psychologie 
1: persoonlijkheids-
theorieën en psycho-
pathologie
(niet voor studenten 
hbo-psychologie)

vervolg Klinische psycholo-
gie 1: persoonlijkheidstheo-
rieën en psychopathologie

cursuscode PB0102 PB0502 PB0202 PB0602 PB0402 PB0104 PB0104

vast/variabel variabel vast vast variabel vast vast vast

data practica www.ou.nl/studie-
aanbod/PB0202 
Facultatieve bijeen-
komsten

www.ou.nl/studie-
aanbod/PB0402
Facultatieve bijeen-
komsten

tentamenvorm tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) + 
opdracht

deeltentamen 1 (cbi) deeltentamen 2 (cbi)

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 5 U behaalt studiepun-
ten na het afronden 
van deel 2

10

Jaar 2  - 35 studiepunten

Kwartiel 1 
1 sept 2018 - 17 nov 2018

Kwartiel 2
19 nov 2018 - 9 febr 2019

Kwartiel 3
11 febr 2019 - 26 april 2019

Kwartiel 4
29 april 2019 - 13 juli 2019

cursusnaam Wetenschapsfilosofie Cursus (1) uit minor 
(zie jaar 3)

Psychologische 
gespreksvoering

Onderzoekspracticum 
cross-
sectioneel onderzoek

Biologische grondsla-
gen: neuropsycholo-
gie en psychofarma-
cologie

Onderzoekspracti-
cum longitudinaal 
onderzoek

Test- en toetstheorie
(niet voor studenten 
hbo-psychologie)

cursuscode PB1302 PB1102 PB0802 PB1202 PB1702 PB1502

vast/variabel variabel vast vast variabel vast vast

data practica www.ou.nl/studie-
aanbod/PB1102
Let op: diverse ver-
plichte practicumbij-
eenkomsten

www.ou.nl/studieaan-
bod/PB0802 
Facultatieve bijeen-
komsten

www.ou.nl/studieaan-
bod/PB1702
Facultatieve bijeen-
komsten

tentamenvorm tentamen (cbi) + 
opdracht

verplicht practicum + 
opdracht

opdracht tentamen (cbi) opdracht + mon-
deling (in deze 
volgorde)

tentamen (cbi)

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen zelf inplannen

studiepunten 5 5 5 5 5 5 5

Jaar 3 - zie pagina 2
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http://www.ou.nl/studieaanbod/PB1702
http://www.ou.nl/studieaanbod/PB1702
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Jaar 3  (25 studiepunten)

In jaar 3 gaat u met een minor voorsorteren naar de mastervariant van uw keuze. U kiest cursus 2 en 3 uit de betreffende minor (cursus 1 uit de minor hebt u al 
in jaar 2 gekozen) en u start met de Bachelorthesis. De Bachelorthesis is een cursus die in elk kwartiel start. Vanwege de doorlooptijd van 9 maanden raden wij 
aan om de bachelorthesis in kwartiel 1 te starten. Eerder starten is mogelijk, mits u alle onderzoekspractica hebt afgerond. Dat zijn het Onderzoekspracticum  
inleiding data-analyse, het Onderzoekspracticum experimenteel onderzoek, het Onderzoekspracticum cross-sectioneel onderzoek en het Onderzoekspracti-
cum longitudinaal onderzoek. In een later kwartiel starten is uiteraard ook mogelijk.

Kwartiel 1 
1 sept 2018 - 17 nov 2018

Kwartiel 2
19 nov 2018 - 9 febr 2019

cursusnaam Bachelorthesis Cursus (2) uit minor Vervolg bachelorthesis Cursus (3) uit minor

cursuscode PB9906

vast/variabel variabel

data practica in elk kwartiel starten 
diverse thesisgroepen

tentamenvorm opdracht

tentamendata zelf inplannen

studiepunten 15 5 5

Minor arbeids- en organisatiepsychologie

Cursusnaam Cursuscode vast/variabel data practica tentamenvorm tentamendata studiepunten

(1) Proactiviteit op het 
werk: een psychologisch 
perspectief

PB1802 variabel schriftelijk tentamen 
(open vragen)

14 november 2018
4 februari 2019
23 april 2019
26 augustus 2019
Let op: maximaal 3 data te kiezen binnen inschrijf-
termijn

5

(2) Organisatiepsychologie PB2302 variabel tentamen (cbi) zelf inplannen 5

(3) Inleiding in conflicthante-
ring en mediation

PB2402 variabel www.ou.nl/studieaanbod/PB2402 
Let op: 3 verplichte practicumbij-
eenkomsten

schriftelijk tentamen (mc 
+ open vragen) + practi-
cum (verplicht) + opdracht

6 februari 2019
25 april 2019
28 augustus 2019

5

Minor gezondheidspsychologie

Cursusnaam Cursuscode vast/variabel data practica tentamenvorm tentamendata studiepunten

(1) eHealth: een gezond-
heidspsychologisch 
perspectief

PB2502 variabel tentamen (cbi) zelf inplannen 5

(2) Adolescentiepsycho-
logie

PB2202 variabel tentamen (cbi) zelf inplannen 5

(3) Gezondheidsgedrag: 
interactie tussen individu en 
omgeving

PB2702 variabel schriftelijk tentamen (mc + 
open vragen) + opdracht

5 februari 2019
24 april 2019
27 augustus 2019

5

Minor klinische psychologie

Cursusnaam Cursuscode vast/variabel data practica tentamenvorm tentamendata studiepun-
ten

(1) Klinische psychologie 2: 
diagnostiek en therapie

PB2002 variabel tentamen (cbi) + opdracht zelf inplannen 5

(2) Ouderenpsychologie PB2102 variabel tentamen (cbi) zelf inplannen 5

(3) Seksuologie PB2602 variabel www.ou.nl/studieaanbod/PB2602 
Let op: 1 verplichte practicumbij-
eenkomst

tentamen (cbi) +
practicum (verplicht) + 
opdracht

zelf inplannen 5

Minor levenslooppsychologie

Cursusnaam Cursuscode vast/variabel data practica tentamenvorm tentamendata studiepun-
ten

(1) Ouderenpsychologie PB2102 variabel tentamen (cbi) zelf inplannen 5

(2) Adolescentiepsycho-
logie

PB2202 variabel tentamen (cbi) zelf inplannen 5

(3) Seksuologie PB2602 variabel www.ou.nl/studieaanbod/PB2602 
Let op: 1 verplichte practicumbij-
eenkomst

tentamen (cbi) +
practicum (verplicht) + 
opdracht

zelf inplannen 5
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Opleidingen die toelating geven tot de verkorte bacheloropleiding

HBO: 
Psychologie*, Creatieve therapie (drama, muziek, beeldend, dans, psychomotorische therapie/bewegingsagogie), Culturele en maatschappe-
lijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Medische hulpverlening, Pedagogiek, Personeel en arbeid, Personeel en organisatie, 
Personeelsmanagement, Sociaal pedagogische hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Toegepaste gerontologie, Verloskunde, 
Verpleegkunde

WO-bachelor: 
Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Personeelswetenschappen, Geneeskunde

Professionele bachelor (Vlaamse opleidingen):
Sociaal werk (richtingen Algemene opleiding, Kunst- en cultuurbemiddeling, Maatschappelijk werk, Maatschappelijke advisering, Personeels-
werk,  Sociaal-cultureel werk), Orthopedagogie, Toegepaste psychologie, Gezinswetenschappen, Sociale readaptatiewetenschappen, Verpleeg-
kunde

* Studenten HBO psychologie hoeven de cursussen Ontwikkelingspsychologie, Klinische psychologie 1: persoonlijkheidstheorieën en psychopa-
thologie en Test- en toetstheorie niet af te ronden.
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