
 

Aanvullende voorwaarden hbo-propedeuse en hbo-bachelor 
diploma voor de Bachelor Psychologie 

 
Aanmelding o.b.v. een hbo-propedeuse diploma 
Met een hbo-propedeuse diploma (op basis van havo of mbo) ben je alleen toelaatbaar tot de opleiding 
Psychologie indien je aanvullend wiskunde op vwo-niveau kunt aantonen. Voor onze Engelstalige opleiding 
dien je daarnaast ook jouw Engels taalvaardigheid aan te tonen. Hieronder lees je welke certificaten wij 
hiervoor accepteren. Voor het behalen van deze certificaten, heb je tot 31 juli de tijd. Deze certificaten heb 
je dus nog niet nodig voor of tijdens je aanmelding in Studielink (aanmelddeadline: 15 januari), noch tijdens 
het selectieproces. 
 

Hoe te voldoen aan de aanvullende voorwaarden?  
Beschik je niet over wiskunde op vwo-niveau? Je kunt alsnog een certificaat behalen via bijvoorbeeld het 
Boswell-Bèta instituut, CCVX of de vavo. Dit middels zelfstudie en het maken van een examen, of middels 
het volgen van een volledige cursus die wordt afgesloten met een examen. Met zowel vwo wiskunde A, B als 
C ben je toelaatbaar. Wiskunde C wordt gezien als de gemakkelijkste vorm van wiskunde, en is onze 
minimumeis. We raden echter wiskunde A aan als de beste voorbereiding op onze opleiding. Wiskunde B 
raden we af, aangezien de daar behandelde wiskundige onderwerpen tijdens onze Psychologie-opleiding 
nauwelijks aan bod komen. Ten slotte behoren het behalen van de Online Mathematics Placement Test 
(OMPT-C of OMPT-E), of de SAT (met een minimum score van 600 uit 800 punten op het onderdeel 
mathematics) ook tot de mogelijkheden. Bekijk s.v.p. tijdig de voorwaarden en deadlines van de hierboven 
genoemde wiskundecursussen en -examens. 

 
Schrijf je je in voor onze Engelstalige Psychologie-opleiding en beschik je niet over Engels op vwo-niveau? 
Dan kun je je Engelse taalvaardigheid aantonen met één van de volgende testen: 

• Deelcertificaat Engels vwo (bijv. via de vavo); 
• RATEr: Radboud Academic Test of English (RATEr) Certificate met een voldoende op de 

vier subscores;  
• IELTS Academic: minimum totaalscore 6.0 én op alle subscores minimaal 6.0; 
• TOEFL iBT: minimum totaalscore 80 én op alle subscores minimaal 20; 
• Cambridge C1 Advanced: minimum cijfer C; 
• Cambridge C2 Proficiency: minimum cijfer C. 

 

De RATEr is een door Radboud In’to Languages ontwikkelde test die je alleen in Nijmegen kunt afleggen. 
Indien je een voldoende behaalt op alle vier de onderdelen, geldt dit als een officieel certificaat Engels voor 
de opleiding Psychologie aan de Radboud Universiteit. De test wordt een aantal keer per jaar aangeboden. 
Bekijk tijdig de voorwaarden, tarieven, aanmeldings- en toetsdata. De IELTS-, TOEFL- of Cambridge-niveaus 
kun je op verschillende plekken in Nederland laten toetsen. Wil je je voorbereiden op deze test, dan kun je 
bijvoorbeeld bij Radboud in’to Languages een cursus volgen. 
 

  

https://www.boswell-beta.nl/wiskunde/
http://www.ccvx.nl/
https://www.roc-nijmegen.nl/mavo-havo-vwo
https://omptest.org/tests.html
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://www.roc-nijmegen.nl/student/opleidingen/vavo
http://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/testing/rater/
http://www.ru.nl/radboudintolanguages/en/testing/rater/
http://www.ru.nl/radboudintolanguages/taaltrainingen/engels/


 
Aanmelding o.b.v. een hbo-bachelor diploma 
Ook wanneer je je aanmeldt op basis van een hbo-bachelor diploma, dien je aan te tonen dat je wiskunde 
op vwo-niveau beheerst, en wanneer je je aanmeldt voor de Engelstalige Psychologie-opleiding, aanvullend 
dat je Engels op vwo-niveau beheerst. Wanneer wiskunde en/of Engelse taalvaardigheid al ruimschoots aan 
bod zijn gekomen tijdens je hbo-bacheloropleiding, dan stellen we je vrij van deze aanvullende 
voorwaarde(n). Vandaar dat onze toelatingscommissie Psychologie alle hbo-bachelordiploma’s op 
individueel niveau beoordeelt. Besluit de toelatingscommissie Psychologie dat je onvoldoende voorkennis 
wiskunde en/of Engels hebt om succesvol aan onze opleiding te beginnen? Dan dien je één van 
bovenstaande certificaten te behalen. Voor het behalen van deze certificaten, heb je tot 31 juli de tijd. Deze 
certificaten heb je dus nog niet nodig voor of tijdens je aanmelding in Studielink (aanmelddeadline: 15 
januari), noch tijdens het selectieproces. 

 
 
 
 
 
Deze informatie is met zorg samengesteld en zou geen onjuistheden mogen bevatten. Toch kunnen aan deze tekst geen 
rechten worden ontleend. 


