2020
2021
Jaarrooster academische minor AVAG Levenslooppsychologie
Start september 2020 - 30 studiepunten

De academische minor ‘levenslooppsychologie’ is bedoeld voor AVAG studenten die de minor willen invullen
met cursussen die grotendeels via zelfstudie gevolgd kunnen worden. Sommige cursussen hebben verplichte
bijeenkomsten die in kwartiel 1 of 2 gevolgd moeten worden.
Met een afgeronde academische minor kun je in de toekomst doorstromen naar de premaster levenslooppsychologie van
de Open Universiteit. Omdat je de academische minor hebt afgerond kun je de premaster sneller afronden en ben je ook
sneller toelaatbaar tot de mastervariant levenslooppsychologie.
De minor heeft een looptijd van 6 maanden en start in september 2020. Je volgt deze minor als een lintmodule in jouw
hbo-opleiding. Het is niet mogelijk om de minor te starten op een later moment. Met het inschrijfformulier wordt je
aangemeld voor de complete academische minor en per kwartiel ingeschreven voor de cursussen. Je betaalt geen
cursuskosten, de kosten worden verrekend tussen de betrokken onderwijsinstellingen. Neem na je inschrijving direct
contact op met een studieadviseur van de Open Universiteit om uitleg te krijgen over studeren bij de Open Universiteit.
Stuur daarvoor een e-mail naar: psychologie@ou.nl.
Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2020-2021 en
de ingangseisen per cursus. Houd rekening met een stevig studietempo en een studiebelasting van 32 tot 36 uur per week.
Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. Je kunt aan dit jaarrooster geen
rechten ontlenen.
cbi = computergebaseerd individueel tentamen met mc vragen. Je maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum.

Jaarrooster academische minor AVAG Levenslooppsychologie - start september 2020 - 30 studiepunten
Kwartiel 1
1 sept 2020 - 6 nov 2020
cursusnaam

Ontwikkelingspsychologie

Klinische psychologie 2: diagnostiek en therapie

Seksuologie

cursuscode

PB0112

PB2002

PB2602

vast/variabel

variabel

variabel

variabel

data practica

n.v.t.

n.v.t.

Zie www.ou.nl/studieaanbod/PB2602
Let op: 1 verplichte practicumbijeenkomst

tentamenvorm

tentamen (cbi)

tentamen (cbi) +
opdracht

tentamen (cbi) +
practicum (verplicht) +
opdracht

tentamendata

zelf inplannen

zelf inplannen

zelf inplannen

studiepunten

5

5

5

Kwartiel 2
16 nov 2020 - 29 jan 2021
cursusnaam

Onderzoekspracticum
inleiding data-analyse

Gezondheidsgedrag: interactie tussenindividu en
omgeving

Inleiding in conflicthantering en mediation

cursuscode

PB0202

PB2702

PB2402

vast/variabel

vast

variabel

variabel

data practica

Zie www.ou.nl/studieaanbod/PB0202
facultatieve bijeenkomsten

n.v.t.

Zie www.ou.nl/studieaanbod/PB2402
Let op: 3 verplichte practicumbijeenkomsten

tentamenvorm

tentamen (cbi) +
opdracht

tentamen (cbi) +
opdracht

schriftelijk tentamen (mc + open vragen) +
practicum (verplicht) +
opdracht

tentamendata

zelf inplannen

zelf inplannen

3 februari 2021
21 april 2021
25 augustus 2021

studiepunten

5

5

5

