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De premaster gezondheidspsychologie is bedoeld voor afgestudeerde HBO- en WO-bachelorstudenten die willen doorstromen naar de mas-
tervariant gezondheidspsychologie. Opleidingen die in aanmerking komen voor deze premaster staan op pagina 2.

Het jaarrooster is een normrooster waarbij rekening wordt gehouden met de startdata van de cursussen in 2017-2018 en de ingangseisen per 
cursus. Het geeft het ideale studiepad weer om de opleiding in deeltijd te volgen. Indien u wenst af te wijken van het normrooster bespreekt u dit 
met uw studieadviseur. Let op: dit normrooster geeft alleen de data weer die in 2017-2018 gelden. 

Meld u altijd tijdig aan voor een vaste cursus, liefst 3 weken voorafgaand aan de start van een cursus. U krijgt dan alvast toegang tot de digitale 
leeromgeving en bij het vak Psychologische gespreksvoering kunt u dan uw voorkeur aangeven voor het volgen van de verplichte bijeenkomsten. 
De inschrijftermijn bij cursussen met een PB code begint op het moment van de start van het kwartiel.

Vaste cursussen hebben een vaste startdatum. Variabele cursussen hebben geen vaste startdatum en kunnen op elk moment gekocht worden. Ze 
zijn bijvoorbeeld parallel te volgen met een kwartielcursus, in de zomer of in een andere periode waarin u geen vaste cursus hoeft/wenst te volgen.

Om een optimaal studiepad te creëren zijn de variabele cursussen alsnog ingepland in een vast kwartiel. 
 
Jaarlijks wordt het jaarrooster aangepast aan de nieuwe Onderwijs- en examenregeling. U kunt aan dit jaarrooster geen rechten ontlenen.
De exacte data voor toekomstige collegejaren zijn nog niet bekend, u ziet hier de data uit 2017-2018.
cbi = computergebaseerd individueel tentamen met mc vragen. U maakt dit tentamen op een pc in het studiecentrum.

Premaster deeltijd (2 jaar) - start september 2017 (50,8 studiepunten)

Jaar 1 (27,9 studiepunten)

Kwartiel 1 
4 sept 2017 - 18 nov 2017

Kwartiel 2
20 nov 2017 - 10 febr 2018

Kwartiel 3
12 febr 2018 - 28 april 2018

Kwartiel 4
30 april 2018 - 14 juli 2018

cursusnaam Psychologie van arbeid en 
gezondheid

Inleiding in de gezondheids-
psychologie

eHealth: een gezondheidspsy-
chologisch perspectief

Onderzoekspracticum inleiding 
data-analyse

Psychologische gespreks-
voering

cursuscode S26232 PB0502 S26311 PB0202 PB1102

vast/variabel variabel vast variabel vast vast

tentamenvorm tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) verplicht practicum + opdracht

tentamendata zelf inplannen febr 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

zelf inplannen juli 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

juli 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

studiepunten 8,6 5 4,3 5 5

Jaar 2 (22,9 studiepunten)

Kwartiel 1 
4 sept 2017 - 18 nov 2017

Kwartiel 2
20 nov 2017 - 10 febr 2018

Kwartiel 3
12 febr 2018 - 28 april 2018

Kwartiel 4
30 april 2018 - 14 juli 2018

cursusnaam Onderzoekspracticum experi-
menteel onderzoek

Gezondheidsgedrag: interactie 
tussen individu en omgeving

Adolescentiepsychologie Onderzoekspracticum cross-
sectioneel onderzoek

Test- en toetstheorie

cursuscode PB0402 S36311 S47321 PB0802 S20221

vast/variabel vast variabel variabel vast variabel 
Let op: wordt vast in kwartiel 
4 van collegejaar 2018-2019

tentamenvorm tentamen (cbi) + 
opdracht

tentamen (cbi) tentamen (cbi) opdracht tentamen (cbi)

tentamendata nov 2017 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

zelf inplannen zelf inplannen juli 2018 zelf inplannen

studiepunten 5 4,3 4,3 5 4,3

Premaster voltijd (1 jaar) - start september 2017 (50,8 studiepunten) - zie pagina 2.
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Premaster voltijd (1 jaar) - start september 2017 (50,8 studiepunten)

Jaar 1 (27,9 studiepunten)

Kwartiel 1 
4 sept 2017 - 18 nov 2017

Kwartiel 2
20 nov 2017 - 10 febr 2018

cursusnaam Psychologie van arbeid en 
gezondheid

Adolescentiepsychologie Inleiding in de gezondheids-
psychologie

Onderzoekspracticum inleiding 
data-analyse

eHealth: een gezondheidspsy-
chologisch perspectief

cursuscode S26232 S47321 PB0502 PB0202 S26311

vast/variabel variabel variabel vast vast variabel

tentamenvorm tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi) tentamen (cbi)

tentamendata zelf inplannen zelf inplannen febr 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

febr 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

zelf inplannen

studiepunten 8,6 4,3 5 5 4,3

Kwartiel 3
12 febr 2018 - 28 april 2018

Kwartiel 4
30 april 2018 - 14 juli 2018

cursusnaam Onderzoekspracticum experi-
menteel onderzoek

Gezondheidsgedrag: interactie 
tussen individu en omgeving

Psychologische gespreks-
voering

Onderzoekspracticum cross-
sectioneel onderzoek

Test- en toetstheorie

cursuscode PB0402 S36311 PB1102 PB0802 S20221

vast/variabel vast variabel vast vast variabel 
Let op: wordt vast in kwartiel 
4 van collegejaar 2018-2019

tentamenvorm tentamen (cbi) + 
opdracht

tentamen (cbi) verplicht practicum + opdracht opdracht tentamen (cbi)

tentamendata april 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

zelf inplannen juli 2018 (1ste kans)
2e en 3e kans zelf inplannen

juli 2018 zelf inplannen

studiepunten 5 4,3 5 5 4,3

Opleidingen die toelating geven tot de premaster gezondheidspsychologie

HBO:
Psychologie, Creatieve therapie, Culturele en maatschappelijke vorming, Maatschappelijk werk en dienstverlening, Pedagogiek, Sociaal pedagogi-
sche hulpverlening, Social Work (met major CMV, MWD of SPH), Personeel en arbeid, Personeel en organisatie, Personeelsmanagement, Verpleeg-
kunde, Medische hulpverlening, Godsdienst/pastoraal werk, Toegepaste gerontologie, Bewegingsagogie/psychomotorische therapie, Ergothera-
pie, Fysiotherapie, Logopedie, Oefentherapie Cesar, Oefentherapie Mensendieck, Voeding en diëtetiek

WO-bachelor:
Algemene gezondheidswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Sociologie, Algemene sociale wetenschappen, Antropologie, Personeels-
wetenschappen, Geneeskunde

Vlaamse opleidingen Sociaal hoger onderwijs:
Korte type, volledig leerplan: Gegradueerde maatschappelijk assistent, Gegradueerde orthopedagogie, gegradueerde psychologisch assistent
Korte type, sociaal leerplan: Gegradueerde gezinswetenschapper, Gegradueerde sociale readaptatiewetenschapper
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