
Overstap KUL



INTRO

-Opbouw programma ad VUB
-Verschillen (afstudeerrichtingen ; aantal studn ; campus)
-Minimum 10/20 is noodzakelijk voor vrijstelling.
-Toleranties / toegestane onvoldoendes
-Studierendement en bindende voorwaarden 
-Positief leerkrediet hebben: studentenportaal.be



Vrijstellingen in 1BA

Sociologie I
Menselijke biologie en genetica

Onderzoeksmethoden en -technieken I: psychometrie 6

Statistiek I: meetschalen en beschrijvende statistiek
Statistiek II: kansrekening en inductieve statistiek

6
6

Ontwikkelingspsychologie 6

Inleiding tot de pedagogische wetenschappen 3

Biologische psychologie I: inleiding 6

Sociologie I 6

GEEN vrijstelling of niet in de opleiding ad KUL: 15 SP

Menselijke biologie & genetica 6

Sociale psychologie I: sociale cognitive
Algemene psychologie
Logica en wetenschapsfilosofie



Sociale psychologie 1 ad KUL = Sociale psychologie II ad VUB



Cross-culturele en grootstedelijke psychologie 3
Biologische psychologie II                                      6

GEEN vrijstelling: 9 SP

Cognitieve psychologie 6
Statistiek III: univariate data-analyse 6
Arbeids- en organiatiepsychologie 6
Cross-culturele en grootstedelijke 
psychologie

3

Arbeids- en organisatiepsychologie 6
Biologische psychologie II: functies 6

Vrijstellingen in 2BA

Klinische psychiatrie 6
Persoonlijkheidspsychologie 3

Social psychology II 3
Theoretische & hist grondsl vd psychol 3

Inleiding tot de orthopedagogiek 6
Projectweek I 3

Deelvrijstelling:

Onderzoeksmethoden en -technieken II 6 Practicum methoden van onderzoek = geen taak te doen ad VUB
Methoden van het wetenschappelijk onderzoek, m.i.v. medewerking aan onderzoek 1+2 = wel 
taak
Beiden vakken geslaagd = volledige vrijstelling 



Vrijstellingen 3BA

Psychologische gespreksvoering en 
interactionele vaardigheden

6

Gezondheidspsychologie 6
Psychopathologie van kinderen en 
adolescenten

6

Observatiestage 3

Keuzevak: wijsbegeerte 3 SP 

Differentiële psychologie                      3vd6Deelvrijstelling:



Mastervakken:

ˑ Ergonomie deelvrijstelling

• Gedragstherapie ˑ Teams and Leadership deelvrijstelling

• Psychodynamische therapie ˑ Psychosociaal welzijn in organisaties

• Relatie- en gezinstherapie

• Psychodiagnostiek volwassenen

• Psychodiagnostiek  kinderen en adolescenten

• Klinische neuropsychologie

• Gevalstudies uit de relatie- en gezinstherapie

Stage en masterproef



• Slaagpercentage statistiek (1ste zit 1 op 3 ; 2de zit 1 op 2)
• Inschrijven gebeurt online vub.be DEADLINE 30 september!
• Vakken registreren doe je zelf via Selfservice cali.vub.be
• Vrijstellingen zijn  nog aan te vragen via het formulier op de facultaire website
• Lessenrooster vind je op student.vub.be/pe
• Individueel studietraject (vakken uit verschillende jaren opnemen) MAX 72 SP.

-> volgtijdelijkheid of “prerequisites”: op de facultaire website student.vub.be/pe bij “studietraject”
• Canvas.vub.be (Toledo)


