LAS hoofdrichting Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie
2019-2020

Toelatingseisen
VWO-profiel: alle profielen geven toegang.
Ingangseisen: n.v.t.
Algemene eisen hoofdrichting
De algemene eisen voor een LAS-hoofdrichting vind je hier
https://students.uu.nl/gw/las/studieprogramma. Het programma van deze HR is 105 ec groot.
Doelgroep
Studenten die geïnteresseerd zijn in de manier waarop mensen elkaars gedrag beïnvloeden. Je
bestudeert menselijk gedrag en gedragsverandering en leert hoe psychologische theorieën op het
gebied van sociale, gezondheids- en organisatiepsychologie bijdragen aan interventies in complexe
sociale en organisatorische problemen.
Eindwerkstuk en inschrijfprocedure besloten onderdelen
Je sluit deze hoofdrichting af met een eindwerkstuk, het bacheloronderzoek. Je dient te voldoen
aan de eisen en de procedure van de opleiding. De trainingen en het bacheloronderzoek, evenals
de cursus Professionele gespreksvoering, zijn alleen toegankelijk voor hoofdrichtingstudenten na
toestemming van de opleiding Psychologie. Je vraagt dit aan (voor de deadline van inschrijving
van de periode waarin je het onderdeel wilt volgen) via het webformulier verzoeken
https://students.uu.nl/fsw/psychologie/praktische-zaken/regelingen-en-procedures/bezwaren-enverzoeken, waarbij je vermeldt dat je de hoofdrichting Sociale, gezondheids- en
organisatiepsychologie volgt.
Eerstejaars psychologievakken zijn i.v.m. de numerus fixus van Psychologie voor LAS-studenten
niet toegankelijk. Als inleidend vak is daarom Inleiding Gedragswetenschappen van ASW (blok 2)
aangewezen. KOM en TOE volg je ook bij ASW in resp. blok 1 en blok 3.
Masterprogramma’s
Deze hoofdrichting leidt toe naar het masterprogramma Social, Health and Organisational
Psychology (Engelstalig). Zie: www.uu.nl/masters/en/social-health-and-organisational-psychology
Hoofdrichtingadviseur
Heb je vragen over de inhoud van deze hoofdrichting of de studieplanning in deze hoofdrichting,
neem dan contact op met de hoofdrichtingadviseur.
Planning
Voor een planning kun je gebruik maken van de <cursusplanner>.

Overzicht cursussen in blokken
Blok 1
Blok 2
KOM
Introductie gedragswet
Health in
Sociale Cognitie
society
Arbeidspsychologie
Self-regulation
Science of happiness

Blok 3
TOE
Interpersoonlijke
processen

Blok 4
Denkacademie (LAS)
Intra- en
intergroepsprocessen

Personeelspsy

Organisatiepsy

Trainingen
onderzoeksvaardigheden
Scriptie (LAS)

Advanced research Professionele
methods and
gespreksvoering
statistics
Bacheloronderzoek (blok 3 en 4, halftime)

Verdiepende cursussen Sociale Psychologie
Verdiepende cursussen Organisatiepsychologie
Verdiepende cursussen Gezondheidspsychologie
Hoofdrichtingprogramma
Verplicht:
•
Onderstaande cursussen
Cursuscode
Cursus
200300480
Introductie gedragswetenschappen (via ASW)
201400054
Professionele gespreksvoering SGOP
(een andere variant van deze cursus is ook toegestaan)
201800022
Kennismaken met onderzoeksmethoden en statistiek 1
(via ASW)
201800025
Toepassing van onderzoeksmethoden en statistiek 2 (via
ASW)
code wordt
Advanced Research Methods and Statistics for
nog bekend
Psychology: Social, Health and Organisational Psychology
gemaakt
(een andere variant van deze cursus is ook toegestaan)
Trainingen onderzoeksvaardigheden (totaal 7,5 ECTS) :
200500983
o Training experimenteren en registreren 1
200600988
o Training vragenlijstconstructie
200500402
Bacheloronderzoek Sociale, Gezondheids- en A&OPsychologie

Niveau
1
2

ECTS
7.5
7.5

1

7.5

2

7.5

3

7.5

2
2
3

3.75
3.75
15

•

Minimaal drie verdiepende cursussen (22,5 ECTS) uit studiepaden Sociale psychologie,
Gezondheidspsychologie en/of Arbeids- en Organisatiepsychologie:
Cursuscode
Cursus
Niveau
ECTS
200400462
Sociale cognitie
3
7.5
200401045
Interpersoonlijke processen
3
7.5
200700062
Intra- en Intergroepsprocessen
3
7.5
201300019
Arbeidspsychologie
3
7.5
200300159
Personeelspsychologie
3
7.5
200300053
Organisatiepsychologie
3
7.5
201600023
Self-regulation
3
7.5
201900028
Science of happiness
3
7.5
201600027
Health in society
3
7.5

•

22,5 ECTS aan cursussen binnen de sociale wetenschappen, bij voorkeur de niet gekozen
cursussen uit bovenstaand overzicht met verdiepende cursussen, te kiezen uit
onderstaande lijst

Mogelijke keuzecursussen binnen hoofdrichting Sociale, Gezondheids- en
Organisatiepsychologie vanuit LAS
Psychologie
• De niet gekozen cursussen bij de verdiepende vakken
Alle cursussen Psychologie die open staan voor bijvakkers, bijvoorbeeld:
• Macht en leiderschap (200400444)
• Psychosociale aspecten van seksualiteit en relaties (200300165)
• Diversiteit binnen de geestelijke gezondheidszorg (201701044)
• Sociale en emotionele ontwikkeling (200300062)

• Sensation and perception (200300072)
• Cognitieve neurowetenschappen (200300074)
• Psychopharmacology (201700081)
• Geheugen en taal (200300082)
• Adolescent development (200500046)
• Coaching- en consultingpsychologie (200800014)
• Het Andere College: Hot topics in de sociale wetenschappen (lintcursus semester 2,
201500050)
Algemene Sociale Wetenschappen
• Challenges in work, health and well-being. An interdisciplinary approach (201800084)
• Rejecting minorities: an interdisciplinary perspective on intergroup relations
(201500044)
• Key challenges to the welfare state: Social policy and social change (201800294)
• Migrants and integration (201800009)
• The multicultural society (200401118)
• Solidarity and social justice: Social policy responses to social problems (201700020)
• Over de grenzen van disciplines (200300531)
• Comparing cultures: Theory and research (201800005)
• Youth culture in a digital world (201800006)
• Risk behavior and addiction in adolescence (201800007)
• Wild Years: social scientists on youth and generations (200600056)
• De moderne samenleving (200300488)
Culturele Antropologie
• Religion, media and popular culture (201400040)
Pedagogische Wetenschappen
• Jeugdcriminaliteit (200600036)
• Kind en omgeving (201300178)
Sociologie
• Criminal behaviour (200700018)

