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Maak in het B3-jaar de juiste studiekeuzes en profileer jezelf! 
 
In het bachelor 3 jaar profileer je jezelf als aankomend psycholoog door je te specialiseren in 
één domein. Je kiest als specialisatiedomein voor één van de drie domeinen Ontwikkeling & 
Psychische Gezondheid, Brein & Cognitie of Gedrag & Omgeving.  Je krijgt de ruimte om 28 
ec van je studieprogramma zelf samen te stellen. In dit document vind je de voorwaarden 
waaraan je programma dient te voldoen. Ook lees je hier tips voor je profilering.  
 
Gebruik de keuzeruimte om te werken aan jóuw profiel als afgestudeerd psycholoog. Bekijk 
goed welke richting jij interessant vindt en welke vakken en onderwerpen daarbij passen. Doe 
niet wat iedereen doet, maar kies bewust en zorg ervoor dat je met een onderscheidend profiel 
afstudeert! 
 
Praat over je keuzes met mensen die jou goed kennen. Benut de workshops binnen Me & My 
Career of leg je keuzes voor aan een van de werkveldcoaches.  
 

B3 programma 
Het derde jaar bestaat uit vier onderdelen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vakspecifieke toelatingsvoorwaarden 
Vóór aanvang van de cursus Applied Research Methods, Research Project 3 en Bachelor’s 
Thesis moet je voldaan hebben aan Statistics 2. Kennis van Psychometrics and Decision 
Theory en Data Analysis wordt bekend verondersteld. Voor Research Project 3 en de 
Bachelor’s Thesis moet je daarnaast ook Research Project 2 voldoende afgerond hebben én 
120 EC van de bachelor hebben. Kennis van Applied Research Methods wordt als bekend 
verondersteld.  

 

Psychological Ethics         4 ec 
 
Domein3- cursussen: verplicht 2 uit 3 
D&H 3: Psychology and Health  6 ec 
B&C 3: Cognitive Neuropsychology 6 ec 
B&E 3: Cognition, Attitude, Motivation 6 ec 
Subtotaal        12 ec 
 
Verplichte domeincursussen 
Applied Research Methods  4 ec 
Research Project 3    6 ec 
Bachelor’s thesis   6 ec 
Me & My Career   - 
Subtotaal        16 ec 
 
Keuzeruimte (28 EC) 
Verplichte domeinkeuzecursussen totaal 16 ec 
(waarvan in B2: domeinoriëntatie 4 ec) 
In B3: 3 cursussen van 4 ec uit het door jou gekozen domein  
Subtotaal        12 ec 
 
Volledig vrije keuze          16 ec 
 

TOTAAL        60 ec 
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Eerste keuzemoment 

In het derde jaar maak je drie belangrijke keuzes. Het eerste keuzemoment is direct bij 
aanvang van het B3 jaar. In september - oktober vinden parallel de drie Domein3-cursussen 
plaats: D&H3, B&C3 en B&E3. Hiervan moet je er verplicht twee afronden, waaronder de 
Domein3-cursus van je specialisatiedomein.  
 

 

 Heb je in Bachelor 2 de domeinoriëntatie afgerond, maar kies je nu 
voor een ander domein? Dan telt de domeinoriëntatie als vrije keuze. 
LET OP: Je volgt dan nog 16 ec in je domeinkeuze en 12 ec in je vrije 
keuze.  

 Wil je álle Domein3-vakken D&H3, B&C3 en B&E3 volgen? Kies het 
derde vak dan in je vrije ruimte. 

 

Tweede keuze: jouw domein 

Uiterlijk eind oktober is het tweede keuzemoment. Je kiest het domein dat jou het meest 
interesseert. Binnen dit domein volg je: 

 Applied Research Methods 

 Research Project 3 

 Bachelor’s Thesis  

 Drie domeinkeuzecursussen: zie het totaaloverzicht op pagina 6. 

 ‘Psychological Ethics’ is binnen alle drie de domeinen een verplichte cursus.  
 
Vervolgmaster en werkveld 
Je domeinkeuze is in zekere zin ook een keuze voor je vervolgmaster en voor je werkveld. 
Het is echter niet zo dat andere keuzes dan volledig zijn afgesloten; wél kosten die je dan 
mogelijk meer tijd doordat je alsnog kennis wil/ moet bijwerken. 
 

 

 Wil je verder in de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie? 
Bekijk de toelatingseisen voor GZP1 en zorg ervoor dat je de geadviseerde 
keuzevakken opneemt in jouw domein- of vrije keuze ruimte. Lees op de 
volgende pagina van deze handout ook de informatie over LOGO en BAPD 
zorgvuldig.  

 Ben je geïnteresseerd in de andere masterspecialisaties en werkvelden? Of 
heb je nog geen keuze kunnen maken? Neem een kijkje bij de 
verschillende leerroutes, die we ter suggestie hebben samengesteld2.  

 
Derde keuze: vrije ruimte 
 
De derde keuze betreft de 16 ec vrije keuze. De invulling hiervan is volledig vrij. De enige 
voorwaarden zijn dat het een vak van universitair niveau betreft en dat het geen overlap 
vertoont met een ander vak in jouw onderwijsprogramma van Psychologie3.  
 

 

Er zijn grofweg drie manieren om je vrije ruimte te benutten: 

 Jezelf verder specialiseren in je eigen domein  

 Jezelf profileren als een generalistische psycholoog door vakken uit twee of 
uit drie domeinen te kiezen  

                                                 
1 Zie  http://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorg-psy/toelating-selectie/  
2 Zie http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/tweede-jaar-b2/onderscheidend-profiel/  
3 Zie http://www.radboudnet.nl/studentenpsychologie/bachelor/vrije-keuze-b3/ voor een lijst met vakken die 
uitgesloten zijn vanwege overlap. Deze lijst wordt gedurende het studiejaar aangevuld en is niet uitputtend. Ook 
B2 Kernthema’s zijn uitgesloten. 

http://www.ru.nl/opleidingen/master/gezondheidszorg-psy/toelating-selectie/
http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/tweede-jaar-b2/onderscheidend-profiel/
http://www.radboudnet.nl/studentenpsychologie/bachelor/vrije-keuze-b3/
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 Jezelf thematisch en multidisciplinair profileren. Haal inspiratie uit de 
voorgestelde leerroutes online. 

  

Naar het buitenland 
 
Je kunt je domeinkeuzecursussen en/of je volledig vrije keuzeruimte ook in het buitenland 
doen! Bekijk vroegtijdig de mogelijke bestemmingen en zoek in overleg met de international 
officer een invulling die voldoet aan de B3 programmavoorwaarden. De selectie en matching 
heeft in maart van je tweede bachelorjaar plaatsgevonden. 
Ga jij in het tweede semester van je bachelor 3 naar het buitenland? Doe RP3 en de 
Bachelor’s Thesis dan in het eerste semester. Schrijf je medio augustus in voor RP3. 
 

 

Voor meer informatie en tips bekijk je het ‘Stappenplan Studeren in het 
Buitenland’ op jouw studentenportal onder Study Abroad4.   

 
Me & My Career 

Voor studiekeuze-, werkveld- en loopbaanoriëntatie kun je terecht bij de zelfstudiecursus Me 
& My Career (MMC): een omgeving met informatie over negen werkvelden van 
psychologen. Je werkt in twee jaar aan vier verplichte Me & My Career opdrachten (ca. 28 
uur). Bekijk het achtergrondmateriaal en de beoordelingscriteria in de Blackboard/ 
Brightspace course. Er zijn geen verplichte groepsbijeenkomsten; wél kun je je vrijwillig 
opgeven voor MMC-workshops of je vragen voorleggen aan een werkveldcoach. 
 
Een 'voldaan' voor de vier MMC-opdrachten is een vereiste om je bachelorprogramma te 
kunnen afronden. 
 

 

SPiN en SPS/NIP organiseren talrijke excursies, congressen, meeloopdagen 
en contacten met professionals in de diverse werkvelden. Of neem deel aan 
workshops tijdens de Career Week of Career Day. Zo oriënteer je je tijdig op je 
toekomst en verzamel je inspiratie voor de MMC-opdrachten. 
 

Honoursprogramma 
 
Volg je het honoursprogramma Psychologie of Gezondheidszorgpsychologie? Dan werk je - 
in plaats van RP3 en Bachelor’s Thesis - aan je honours thesis. Ter vervanging van RP3 volg 
jij extra vrije keuzevakken (6 ec) binnen het vakgebied van psychologie. De coördinator van 
het honoursprogramma vertelt je hierover meer.  
 

Basisaantekening Sportpsychologie 
 
Ben je geïnteresseerd in Sportpsychologie? Dan wijzen we je graag op de Engelstalige 
leerroute Sport and Exercise Sciences5. Hiermee voldoe je al voor een groot deel aan de 
vereisten voor de Basisaantekening Sportpsychologie van de Vereniging voor 
Sportpsychologie in Nederland (VSPN). Daarnaast bestaat de mogelijkheid tijdens het 
Research Project 3 en de Bachelor’s Thesis te kiezen voor een sportpsychologische 
vraagstelling en onderzoek.  
 

 

Binnen de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid6 kun je je 
specialiseren in de richting Sport en Gezondheid.  

                                                 
4 Zie https://portal.ru.nl/group/student_psychology/home onder Jouw Opleiding - Study Abroad.  
5 Zie http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/tweede-jaar-b2/onderscheidend-profiel/   
6 Zie http://www.ru.nl/master/aog/  

http://vspn.nl/
https://portal.ru.nl/group/student_psychology/home
http://www.ru.nl/studiegids/socsci/bachelor/psychologie/tweede-jaar-b2/onderscheidend-profiel/
http://www.ru.nl/master/aog/
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BAPD en LOGO-eisen 

Met een afgeronde bachelor psychologie aan de Radboud Universiteit7 plus een master 
psychologie (richting Gezondheidszorgpsychologie) kan je voldoen aan de 
vooropleidingseisen voor de GZ-opleiding (LOGO) en aan de Basisaantekening 
Psychodiagnostiek (BAPD), mits a) je masterstage aan bepaalde voorwaarden voldoet en 
b) je naast de verplichte vakken ook de volgende vakken hebt behaald:  

 Conversational Skills (PSB2PS35E) 

 Clinical Assessment (PSB3DH21E) 

 Professionele Vaardigheden in de Klinische Praktijk (PSB3DH66N) 

 D&H3: Psychology & Health (PSB3DH15E) 
 
Verder is voor de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie de cursus Psychotherapy 
(PSB3DH50E) verplicht en wordt B&C3: Cognitive Neuropsychology (PSB3BC15E) zeer 
aanbevolen. Affective Science and Psychopathology (PSB3DH45E) geldt als een alternatief 
voor B&C3.  
 
Wanneer je hebt gekozen voor het domein Ontwikkeling & Psychische Gezondheid met 
daarbinnen bovenstaande klinische keuzevakken, dan kom je uit op 62 ec. In dit geval mag je 
ervoor kiezen om D&H3 Psychology & Health voor 4 ec i.p.v. 6 ec te volgen, zodat je op een 
studielast van 60 ec uitkomt. Je kunt echter ook 62 ec behalen. Zie de voorbeeld-planning 
hieronder. Dit geldt ook voor studenten die Brein & Cognitie als domein gekozen hebben, met 
Clinical Assessment in hun vrije keuze. Zij komen in hun vrije keuze waarschijnlijk uit op 18 
ec en mogen D&H3 dan ook voor 4 ec volgen.   

 
Tabel 1: Voorbeeldplanning domein O&G 

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 2018-19 

D&H3 (4 of 6 ec) Ethics (4 ec) RP3 (6 ec) BT (6 ec)  

B&C3 (6 ec) ARM D&H (4 ec) Prof. Vaard. Klin. Praktijk (6 ec)  

Conver. skills (2 
ec) 

Clin. Assess (2 ec) Vrije keuze (4 ec) Vrije keuze (4 ec)  

 Prevention (4 ec) Vrije keuze (4 ec) Vrije keuze (4 ec)  

12 / 14 ec 14 ec 17 ec 17 ec 60 of 62 ec 

*Voorbeeld domeinkeuzevakken 18 ec: Psychotherapy in B2 gedaan / Conv skills / Clin. 

Assess / Prevention / Prof.vaardigheden Klin Prakt en daarom de keuze om D&H 3 voor 4 
EC te volgen.  
 
Kijk op de portal voor de overgangsregels klinische vakken als je bv. Gespreksvaardigheden 
al in je B2 hebt gevolgd8, om te kijken welke cursussen je dan nog dient te volgen om te 
kunnen voldoen aan de BAPD en LOGO-eisen.  

 
 
  

                                                 
7 Ben jij voor studiejaar 2010-2011 aan de bachelor psychologie begonnen of heb jij jouw propedeuse aan een 

andere universiteit behaald? Neem dan contact op met de studieadviseur psychologie.   
8 Zie https://www.radboudnet.nl/studentenpsychologie/bachelor/2018-2019-klinische-vakken-b3/  

https://www.radboudnet.nl/studentenpsychologie/bachelor/2018-2019-klinische-vakken-b3/
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Inschrijving B3 onderdelen 

 

Welk onderdeel? Wanneer inschrijven? Hoe inschrijven? 

Twee Domein3-
vakken 

Augustus Via Osiris 

Domeinkeuze Augustus 
Uiterlijk medio november 

Je inschrijving voor Applied Research 
Methods of RP3 bepaalt je 
profileringsdomein. Osiris zal je 
studieprogramma en -voortgangsoverzicht 
automatisch op dit domein indelen. 
Brein & Cognitie:  

 ARM B&C: PSB3RS35E 

 Research Project B&C: PSB3RS50E  
Ontwikkeling & Psychische Gezondheid: 

 ARM D&H: PSB3RS45E  

 Research Project O&G: PSB3RS60E 
Gedrag & Omgeving: 

 ARM B&E: PSB3RS40E 

 Research Project G&O: PSB3RS55E 

12 ec 
Domeinkeuzevakken 

Inschrijving vakken eerste 
semester vanaf 01-08-
2018 en vakken tweede 
semester vanaf 01-12-
2018, tenzij anders 
vermeld in Studiegids.  

Inschrijving per cursus; via Osiris 
 
Voor practica kunnen afwijkende 
openingstijden en procedures gelden. Zie 
de cursusbeschrijving in Osiris/ studiegids.  

16 ec Vrije keuze Procedures verschillen 
mogelijk per opleiding. 
Check de betreffende 
studiegids voor deadlines 
en voorkennis-eisen.  

Binnen Radboud: via Osiris. 
Andere universiteiten: zie betreffende 
studiegids. 

Bachelorthesis - Geen separate inschrijving nodig. 
Inschrijving voor de Bachelor’s Thesis is 
gekoppeld aan inschrijving voor Research 
Project 3. 

Me & My Career B2 en B3 studenten 
worden begin september 
automatisch ingeschreven 
in de Brightspace course 
Me & My Career. 
 

Zorg er wel voor dat je je vervolgens zelf 
aanmeldt bij een MMC-coach. Zie 
Brightspace MMC. 
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Domeinkeuzevakken Psychologie 2018-2019 en spreiding over de 
onderwijsperiodes 

 
NB:  

 Onderstaande informatie kan op onderdelen nog wijzigen. Het definitieve 
cursusaanbod 2018-2019 is vanaf 1 juli te vinden in de studiegids. 

 Bij sommige domeinkeuzecursussen kan een maximumaantal studentplaatsen 
gehanteerd worden. In die gevallen geldt deelname op volgorde van binnenkomst of 
de voorrangsregel zoals vermeld in de studiegids. Schrijf je dus tijdig in.  

 
 

 
Per. 1 Per. 2 Per. 3 Per. 4  

 Domeinkeuzecursussen Brein & Cognitie     

PSB3BC25E Neurophysiology of Cognition and Behaviour     

PSB3BC20E Language in Progress     

PSB3BC16E Psychopharmacology and Psychopathology     

PSB3BC30E Human Motor Control and Sport     

PSB3BC35E Signal Analysis and Matlab     

PSB3BC40E Learning, Remembering and Forgetting     

PSB3BC45E Consciousness and Perception     

PSB3DH45E Affective Science and Psychopathology     

PSB2PS35E Conversational Skills      

PSB3DH66N Prof. vaardigheden klinische praktijk (NL)     

      

 Domeinkeuzecursussen Gedrag & 
Omgeving 

    

PSB3BE50E Organizational Psychology     

PSB3BE45E Social Influence     

PSB3BE40E Work Psychology     

PSB3BE35E Intergroup Relations     

PSB3BE30E Interpersonal Relationships     

PSB3BE25E Evolutionary Foundations of human Behaviour     

PSB3BE20E Sport Psychology     

 
 

    

 Domeinkeuzecursussen Ontwikkeling & 
Psychische Gezondheid 

    

PSB2PS35E Conversational Skills     

PSB3DH21E Clinical Assessment     

PSB3DH66N Prof. vaardigheden klinische praktijk (NL)     

PSB3DH50E Psychotherapy     

PSB3DH25E Prevention     

PSB3DH30E Fear, Anxiety and related Disorders     

PSB3DH40E Early development: Chances and Risks     

PSB3DH55E Adolescence: Chances and Risks     

PSB3DH60E Adulthood and Ageing: Chances and Risks     

PSB3DH35E Gendered Psychopathologies     

PSB3DH45E Affective Science and Psychopathology     

 Uitsluitend te kiezen als vrije keuzevak     

PSB3FE10E Psychology of Sexuality     

 


