Klinisch traject
Met ingang van studiejaar 2012/2013 kun je, onder bepaalde voorwaarden, een
klinisch traject volgen. Je voldoet dan bij afstuderen aan de toelatingseisen voor de
GZ-opleiding. Het traject bestaat uit een stage en enkele vakken uit het reguliere
studieprogramma en enkele keuzevakken van de onderzoeksmaster Cognitive
Neuropsychology. Let op, een klinische stage moet gelopen worden in de periode
maart – augustus van het eerste jaar om uitloop van de studie te voorkomen. Het
vinden van een klinische stage tijdens deze periode is lastig gezien het beperkt
aantal stageplekken in die periode en het grote aantal studenten dat op zoek is naar
een stageplek. De afdeling heeft goede contacten met verschillende stageadressen
en biedt hulp bij het regelen van sollicitatiegesprekken, maar kan een stageplek in
deze periode niet garanderen. Indien niet tijdig een stageplek gevonden kan worden
zal het volgen van een klinische stage tot studievertraging leiden; ondertussen kan
het gewone research master traject worden gevolgd.
NB.: het klinisch traject is alleen toegankelijk voor studenten die al tijdens hun
bacheloropleiding klinische vakken hebben gevolgd.
Voorwaarden voor deelname*:
• Nederlandse taalbeheersing: NT2 niveau 4, of hoger.
• Afgeronde bacheloropleiding psychologie; diploma behaald aan de VU of aan een
andere universiteit**.
• Voldoen aan voorwaarden opleiding tot GZ-psycholoog (op het doen van
wetenschappelijk onderzoek en maximaal 12 EC na), meer specifiek dienen de
volgende inhoudelijke vakken gevolgd te zijn: M&D3:Neuropsychologische
Diagnostiek, Pediatrische Neuropsychologie en Patiëntdemonstraties Klinische
Neuropsychologie, of cursussen die daar zeer sterk mee overeenkomen**.
• Tevens voldoen aan de criteria voor het halen van de BAPD-aantekening op de
diagnostische praktijkervaring na.
NB.: studenten met een andere bacheloropleiding dan psychologie kunnen niet in
aanmerking komen voor het klinisch traject.

*) Let op!
Voor de onderzoeksmasters gelden ook algemene toelatingseisen:
•

Je hebt een afgeronde bachelor in Psychologie, Gedragswetenschappen,
Kunstmatige intelligentie, Biologie, Medicijnen of een vergelijkbare studie. Ook als
derdejaars bachelorstudent mag je je al aanmelden voor een onderzoeksmaster,
mits je je bachelordiploma vóór aanvang van de masteropleiding (september)
behaalt. Als je denkt hiervoor in aanmerking te komen, zul je een door de
examencommissie gewaarmerkt(e) vakkenoverzicht en cijferlijst moeten
overleggen.
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•

•
•

Je staat gemiddeld een 7,5 of hoger (internationaal equivalent: B, GPA of 3.3) en
hebt minimaal een 8 (B+) voor je thesis behaald. Alleen in uitzonderlijke gevallen
wordt van deze norm afgeweken. Mocht dit op jou van toepassing zijn dan zul je
dit in je aanmeldingsbrief duidelijk moeten onderbouwen.
Je taalvaardigheid Engels is op academisch niveau (uitgebreide informatie
hierover vind je op onze website).
Je hebt aantoonbare interesse in onderzoek, zoals blijkt uit de vakken die je
tijdens je bacheloropleiding hebt gevolgd (bijv. enkele onderzoeksvakken en
praktijkvaardigheid).

De toelatingscommissie beoordeelt alle aanmeldingen zorgvuldig. Studenten met
een vooropleiding op HBO niveau worden niet toegelaten tot de onderzoeksmasters.
**) Studenten die hun bachelordiploma psychologie bij een andere universiteit
hebben behaald of niet de VU minor Cognitieve Neuropsychologie hebben gevolgd,
moeten schriftelijk toestemming vragen aan de toelatingscommissie voordat zij aan
het klinisch traject kunnen deelnemen.
Voldoe je aan bovengenoemde voorwaarden en heb je interesse in het klinisch
traject? Neem dan contact op met Prof. dr. Erik Scherder via eja.scherder@vu.nl.
Indien je het klinische traject wil volgen en je je schriftelijk aanmeldt voor de studie,
noem dit. Je dient officieel toegelaten te worden tot het klinische traject.
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