
Vrije keuzevakken 

In je B3 jaar mag je 16 EC aan vrije ruimte invullen. Dit mag, naast extra domeinspecifieke 

cursussen uit het B3 jaar, ook ingevuld worden met vakken van andere universitaire 

opleidingen. Omdat de vrije keuze ruimte bedoeld is voor extra verbreding of verdieping, 

mag je geen vakken volgen die te veel overlap hebben met vakken binnen de 

bacheloropleiding psychologie. Er is een lijst opgesteld met vakken van andere opleidingen 

waarbij te veel overlap is. Daarnaast vind je een lijst met vakken waar studenten regelmatig 

vragen of er overlap is, die wel gevolgd kunnen worden als vrije keuzevak.  

Zoals je zult begrijpen zijn deze lijsten niet uitputtend. Twijfel je of een vak dat je wilt 

volgen te veel overlap met psychologievakken vertoont en dus niet gevolgd kan worden als 

vrije keuzevak, neem dan even contact op met één van de studieadviseurs.  

De volgende vakken hebben te veel overlap met Psychologie vakken en mogen 

daarom NIET worden ingezet in je vrije keuzeruimte bij Psychologie:  

- Ontwikkelingspsychopathologie 2: eetstoornissen en verslaving (master PWO, 

code SOW-PWMGG040). Je mag geen mastervakken volgen bij PWO. 

- Inleiding Sociale Psychologie (SOW-CWB1006, Communicatiewetenschap) 

- Onderzoeks- en interventiemethodologie A (MAN-BPRA148A) 

- Hersenen en Gedrag (vakcode NWI-BB085B, Biologie) 

- Algemene Fysiologie (vakcode NWI-MOL036) 

De volgende vakken mogen alleen onder bepaalde voorwaarden worden ingezet in 

de vrije keuze ruimte bij Psychologie:  

- Gendertheorie (CAOS, code SOW-CAOSB12): Dit vak mag je niet volgen wanneer 

je het Kernthema Gender (Psychologie, SOW-BPSKT28A) hebt gevolgd.  

- Godsdienstpsychologie (Religiewetenschappen, FTR-BTR300-DT): Dit vak mag je 

niet volgen wanneer je het Kernthema Religie verklaard? (Psychologie, SOW-

BPSKT28G) hebt gevolgd. 

- Maatschappelijke vooroordelen (SOW-SOB1005): Dit vak mag je niet volgen 
voor je vrije ruimte wanneer je het vak Intergroepsrelaties vanuit multicultureel 
perspectief (SOW-BPSGE44) hebt gevolgd of nog gaat volgen. 

 
Het volgende vak heeft níet te veel overlap, maar er is beperkt plek voor 

studenten van andere opleidingen, dus neem contact op met de studieadviseur van 

PWO om te kijken of er plek is: 

- Complexe psychopathologie en hulpverlening (PWO, code SOW-PWBTV010) 

 

Enkele vakken die je van de examencommissie psychologie wel mag inbrengen in 

je vrije keuze ruimte (check bij de opleiding of deelname ook mogelijk is): 

- Tweede taal verwervingsonderzoek (letteren, code LET-TWB119) 

http://www.ru.nl/socialewetenschappen/studiegids/studiegidsen-sw-2012/pedagogische-0/inhoudsopgave/


- Organisatietheorie 1 (Bedrijfskunde, MAN-BCU007) 

- cognitive neuroimaging (Biologie, NWI-BB081B) 

- Youth en sexuality (geen overlap met Psychologie van de seksualiteit) 

- Global Sex: the travels of desires, identities and politics in a globalizing world (geen 

overlap met Psychologie van de seksualiteit) 

- Neurobiology (FNWI: NWI-BB034B) 

- Extreme makeover (Genderstudies: SOW-VSB9207) 

- 'Theoretical Cognitive Science I' (SOW-BKI244) 

 

 

 


