
  
 

Aanmeldingsformulier schakelprogramma/pre-master:  

track Klinische Forensische Psychologie 
 

Naam:  Emailadres: 

Opleiding: Universiteit:  

(Verwachte) Afstudeerdatum: Telefoonnummer: 

 

Geef hieronder voor elke vereiste aan of je denkt aan deze te voldoen. Zo ja, toon dat aan met bijlages, bijv. een 
scan van je diploma, cijferlijst, cursusbeschrijving uit de studiegids, onderzoeksverslag, etc. Nummer de bijlages. 
 

 Vereisten Voldoe je aan deze eis? Zo ja, welke 
bijlages tonen dit aan?  

Bijlage nr. 

1 Universitair bachelor diploma equivalent aan NL 
universitair bachelor 

  

2 Nederlandse taalvaardigheid  
(bijv. VWO diploma, of bachelor in NL behaald) 

  

3 Basiskennis Psychologie (≥ propedeuseniveau): 
- Ontwikkelingspsychologie (≥ 4 ec) 
- Klinische psychologie (≥ 4 ec) 
- Biologische Psychologie (≥ 4 ec) 

  

4 Methoden en Statistiek (≥ 24 ec): 
a) Methoden van Onderzoek in de Psychologie of 

Sociale Wetenschappen (≥ 24 ec): 
Denk aan onderwerpen als: observationeel vs 
experimenteel onderzoek, (quasi-) 
experimenteel designs, steekproeven, 
confounds, bias, meetfouten, betrouwbaarheid 
/ validiteit, etc. 

b) Statistiek/Data-analyse op het gebied van 
Psychologie of Sociale Wetenschappen: 
Denk aan onderwerpen als: beschrijvende 

statistiek, kansberekening, stochastische 

variabelen, populatie vs steekproefverdelingen, 

hypothese toetsing (t-tests, ANOVA, 

regressienalyse), univariate / bivariate data, 

betrouwbaarheidsintervallen, etc. 

  

5 Schrijf- en onderzoeksvaardigheden: 
empirisch onderzoek over een 
sociaalwetenschappelijk onderwerp (≥ 9 ec). 

  

6 Testconstructie / psychometrie / besliskunde (≥ 6 
ec) 

  

7 Kennis op het gebied van: 
a) Psychopathologische beelden (zoals angst-, 

stemmings-, dwang-, persoonlijkheids-
stoornissen en verslaving) (≥ 9 ec)  

b) Klinische neuropsychologie (≥ 3 ec) 

  

8 Gespreksvoering (≥ 11 ec): 
a) (Algemene) Gespreksvaardigheden (≥ 5 ec) 
b) Klinische gespreksvaardigheden op het gebied 

van volwassenen (≥ 6 ec) 

  

Kijk voor je je aanmeldt voor het schakelprogramma of je toelaatbaar bent via website). 



9 Psychodiagnostiek (≥ 9 ec): 
a) (Algemene) Psychodiagnostiek (≥ 6 ec) 
b) Psychodiagnostiek op het gebied van 

volwassenen (≥ 3 ec) 

  

10 Klinische interventies (≥ 6 ec) 
 
 

  

 

Buitenlands bachelordiploma?  
In dat geval moet je diploma gewaardeerd worden om na te gaan of je diploma equivalent is aan een Nederlands  
universitair Bachelor. Stuur (digitaal) de volgende documenten mee met je aanvraag. Als de documenten niet 
Engels, Nederlands, Frans, Duits of Spaans zijn, moeten ze door een beëdigd vertaler vertaald zijn.  

 

- Gewaarmerkte kopie van je Bachelor diploma of afstudeerverklaring; 
- Gewaarmerkt resultatenoverzicht; 
- Middelbare school diploma en cijferlijst; 
- Paspoort; 
- CV. 

 
 
 

Datum: Handtekening: 
 
 
 

 
 

Mail dit formulier en de bijlages naar de studieadviseur (email: studieadviseur-psy-fmg@uva.nl). Je aanvraag 
wordt beoordeeld door de Examen Commissie. De studieadviseur brengt je op de hoogte van het besluit van de EC 
en informeert je over het nemen van de juiste stappen (juiste inschrijving, aanmelding vakken, etc). 
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