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We hebben een beperkte capaciteit voor 30 studenten per jaar. Uitslui-
tend personen met een vwo-diploma komen in aanmerking om geselec-
teerd te worden. Bij de selectie zal gekeken worden naar de eindexamen-
resultaten; minimaal 18 punten voor Engels, Nederlands en Wiskunde.
Alle belangstellenden die zich aanmelden zullen uitgenodigd worden 
voor een informatiesessie waar je gevraagd zal worden om een brief te 
schrijven over je motivatie om voor de studie Psychologie te kiezen.

Om in aanmerking te komen voor de selectie en loting is het belangrijk 
dat je je tijdig aanmeldt. Houd daarvoor de website van de Anton de 
Kom Universiteit en de media in de gaten.

Bezoek ook onze website: www.uvs.edu 
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Sinds het studiejaar 2010-2011 is het mogelijk om aan de Anton de Kom 
Universiteit de bachelor studie Psychologie te volgen. De opleiding wordt 
als voltijdse dagopleiding aangeboden. De bacheloropleiding waarmee 
je de titel “Bachelor of Science”behaalt duurt drie jaar. 
Vanaf november 2017 wordt er een tweejarige masteropleiding Psycho-
logie aangeboden, hiermee behaal je de titel Master of Science. Deze op-
leiding is geaccrediteerd door NOVA. Deze opleiding wordt in de avon-
duren aangeboden.

De afstudeerrichtingen van de studierichting zijn Arbeid &Organisatie 
Psychologie, Kind &Jeugd Psychologie en Klinische Psychologie.
De didactische methode die gehanteerd wordt is Probleem Gestuurd 
Onderwijs (website ww.edu.sr.)

Om het beroep van Psycholoog uit te oefenen is een masterdiploma no-
dig. Dit betekent dat je als bachelor Psycholoog altijd onder supervisie 
van een psycholoog met een masterdiploma werkt.

DOEL VAN DE OPLEIDING 

Als Arbeid&Organisatie Psycholoog kun je werken in de profit of non- 
profit sector. Bijvoorbeeld als consultant op het gebied van werving en 
selectie, training en loopbaan advisering. In deze sector houdje je ook 
bezig met thema’s als conflicthantering, coaching en managementont-
wikkeling.

Als Kind&Jeugd Psycholoog kan je werken in het klinische veld, zoals 
schoolbegeleidingsdiensten, medisch opvoedkundig centrum, in het 
speciaal onderwijs of in de jeugdhulpverlening.

Als Klinisch Psycholoog richt je je op de mentale gezondheidszorg. Dus 
kan je werkzaam zijn in een praktijk voor psychologen of een multidis-
ciplinaire praktijk. Je kan ook werkzaam zijn in een organisatie die zich 
bezighoudt met preventie van (mentale) gezondheidsproblemen.

In alle drie varianten word je ook voorbereid op een verdere wetenschap-
pelijke carrière. Ook kan je je beroep in een eigen praktijk uitoefenen.

OPBOUW VAN DE STUDIE

De bacheloropleiding is als volgt opgebouwd; eerst twee algemene jaren 
waarin alle basis- en steunvakken en vakgebieden aangeboden worden. 
In het derde jaar krijg je de mogelijkheid om te kiezen voor een van de 
drie afstudeervarianten: Arbeid&Organisatie, Kind &Jeugd of Klinische 
Psychologie. De bacheloropleiding wordt afgerond met een thesis.

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) is een onderwijsvorm waarbij een 
actieve rol wordt gevraagd van studenten. Studenten werken samen in 
kleine groepen van maximaal 15 personen aan psychologische proble-
men en bestuderen zelfstandig relevante literatuur. Tweemaal per week 
komen studenten bij elkaar om onder leiding van een wetenschappelijke 
docent in de onderwijsgroepen te werken en rapporteren zij aan elkaar 
hun bevindingen.

Ook zijn er hoorcolleges en is er tijdens elk vak een practicum.
Wij vragen je vooraf goed na te gaan of deze onderwijsvorm je aan-
spreekt. Wanneer je niet met medestudenten wil discussiëren over de 
leerstof of wanneer je moeite hebt met de verplichte bijeenkomsten (er 
is een aanwezigheidsplicht), is PGO geen geschikte onderwijsvorm voor 
jou.


