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Reglement Selectie Bachelor Psychologie  
Studiejaar 2023 – 2024 
 
Dit reglement is vastgesteld door de decaan van de Faculteit Sociale Wetenschappen op juni 
2022 met een positief advies van de Faculteitsraad. 
 

Artikel 1. Algemene bepalingen  

1. De bepalingen in dit reglement zijn aanvullend op de bepalingen in de ‘Wet op het 
Hogeronderwijs en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW),  

2. en het reglement ‘Selectie voor numerus fixus bacheloropleidingen’ van de Universiteit 
Utrecht.  

3. Begripsbepalingen  
a. De wet 

de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW);  
b. Bewijs van toelating: 

een bewijs van toelating als bedoeld in artikel 7.57a, tweede lid, van de wet;  
c. Selectie: 

de selectie als bedoeld in artikel 7.53 van de wet zoals uitgevoerd in Utrecht voor de 
bacheloropleiding Psychologie;  

d. Selectiecommissie: 
de commissie die wordt ingesteld ten behoeve van de selectie voor de bacheloropleiding 
Psychologie en waarvan de leden worden benoemd door de onderwijsdirecteur 
Psychologie;  

e. Studielink: 
de gemeenschappelijke aanmeld‐ en inschrijfapplicatie van de hogescholen en 
universiteiten;  

f. Opleiding: 
de bacheloropleiding Psychologie, verzorgd door de Universiteit Utrecht;  

g. Kandidaat: 
degene die via Studielink een verzoek tot inschrijving heeft gedaan voor de opleiding;  

h. Rangnummer: 
uniek nummer dat door de opleiding toegekend wordt aan een kandidaat die de selectie 
heeft doorlopen, waaruit blijkt hoe deze kandidaat ten opzichte van de andere 
kandidaten is beoordeeld;  

i. Numerus fixusopleiding: 
opleiding waarvoor op grond van de artikelen 7.53 of 7.56 van de wet een beperkt 
aantal studenten kan worden ingeschreven;  

 

Artikel 2. Algemene bepalingen selectie  

1. Voor de selectie voor de opleiding komen uitsluitend kandidaten in aanmerking die voldoen 
aan de toelatingseisen zoals die gelden voor de opleiding. Hiervoor geldt het Onderwijs- en 
Examenreglement (OER) 2022–2023 van de opleiding. Daarnaast zijn de toelatingseisen 
ook te vinden op de website.  

2. De selectie voor de opleiding geschiedt op basis van de selectiecriteria genoemd in artikel 
4 van dit reglement.  

3. Bij deelname aan de selectie voor de opleiding zijn de regels van administratieve aard uit 
artikel 3 van dit reglement van toepassing.  

4. Een kandidaat mag maximaal driemaal deelnemen aan de selectie voor de opleiding.  
5. Het volledige aantal van 600 beschikbare plaatsen zal via selectie worden ingevuld.  
6. Selectie geldt alleen voor het jaar waarin deelgenomen wordt aan de selectieprocedure. 

Aan de uitslag van de selectie voor een bepaald studiejaar kunnen geen rechten ontleend 
worden voor de selectie in een volgend studiejaar.  

 

Artikel 3. Algemene regels van administratieve aard  

1. Kandidaten die willen deelnemen aan de selectie voor de opleiding moeten uiterlijk 15 
januari 2023 een verzoek tot inschrijving indienen via Studielink.  

2. Kandidaten die tijdig een verzoek tot inschrijving hebben gedaan, krijgen binnen 2 
werkdagen doch uiterlijk 18 januari 2023 per e-mail een link naar een digitaal 
vragenformulier voor deelname aan de selectieprocedure.  

https://www.uu.nl/bachelors/psychologie/toelating/nl
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3. De kandidaat die twee werkdagen na het verzoek tot inschrijving in Studielink geen e-mail 
met link naar het digitale vragenformulier heeft ontvangen, dient direct een e-mail te 
sturen naar het voor de selectie bestemde e-mailadres (selectiepsychologie@uu.nl)  

4. De kandidaat die uiterlijk 6 februari 2023 geen uitnodiging voor de selectieactiviteiten 
heeft ontvangen, dient direct een e-mail te sturen naar selectiepsychologie@uu.nl.  

5. Voor schriftelijk of e-mailcontact over de selectie worden de door de kandidaat bij 
Studielink aangeleverde gegevens gebruikt. De kandidaat dient er zorg voor te dragen dat 
deze gegevens correct en actueel zijn.  

6. De kandidaat moet binnen de aangegeven termijnen en op de wijze die de 
Selectiecommissie daarvoor aangeeft alle informatie verstrekken die de Selectiecommissie 
nodig heeft om de selectieprocedure te kunnen uitvoeren.  

 

Artikel 4. De selectiecriteria 

De opleiding richt de selectie vooral op aankomende studenten die zich vanaf het begin willen 
inzetten voor de studie. Een indicatie hiervan wordt verkregen door een korte studieperiode te 
organiseren in het jaar voorafgaand aan de studie. Dit leidt tot de volgende selectiecriteria: 
 

1. Aantoonbare bereidheid en het vermogen tot het leveren van een studie-inspanning ter 
voorbereiding op de opleiding Psychologie. Dit wordt geoperationaliseerd door het 
voorbereiden van en deelnemen aan de selectieactiviteiten en het afleggen van een 
selectietoets. De toets bestaat uit het digitaal inleveren van twee opdrachten en het 
maken van een meerkeuze-tentamen. Uiterlijk 8 februari 2023 is het voor de toets 
benodigde materiaal online beschikbaar. 

2. Behaalde middelbare schoolcijfers. Specifiek: 
• Indien al behaald de eindcijfers van 6 vwo, of indien 6 vwo nog niet 

behaald de tot en met 14 januari 2023 behaalde cijfers die betrekking 
hebben op het vwo-schoolexamen.  

• Als de kandidaat alleen een havodiploma heeft behaald, dan worden de 
cijfers van 5 havo meegenomen.  

• Voor kandidaten met een afwijkende vooropleiding geldt dat zij de 
cijferlijst van hun laatst afgeronde opleiding inleveren.  

Dit criterium wordt geoperationaliseerd door een gemiddelde van de cijfers van de 
kandidaat te bepalen. Als bij een afwijkende vooropleiding de cijfers niet goed 
herleidbaar zijn tot equivalenten van ten minste de vakken Engels, Nederlands en 
Wiskunde, krijgt de kandidaat het gemiddelde cijfer van de andere kandidaten 
toegewezen. 

3. Non-grade-based/non-cognitieve factoren (waaronder motivatie). Dit wordt 
geoperationaliseerd door het invullen van een online-vragenlijst (zie artikel 5). 

 
Criteria 1 en 2 worden in gelijke mate meegewogen in de scores van de kandidaten. Criterium 3 
wordt gebruikt om te differentiëren tussen kandidaten die volgens criteria 1 en 2 
overeenkomstig scoren. 
 

Artikel 5. Regels met betrekking tot het digitale vragenformulier  

1. Toelating tot de selectieprocedure wordt voorafgegaan door het invullen van de 
vragenlijst. Kandidaten worden niet tot de selectieprocedure toegelaten als zij het 
formulier niet hebben ingevuld. Het digitaal invullen van het formulier is mogelijk tot 
en met 31 januari 2023. 

2. Alle studenten die zich voor de deadline van 14 januari 2023 hebben aangemeld en de 
vragenlijst uiterlijk 31 januari 2023 digitaal hebben ingeleverd, worden 
uitgenodigd voor de selectieactiviteiten. 

3. De vragenlijst moet op uiterlijk 31 januari 2023 in het bezit zijn van de opleiding. 
Kandidaten waarvan op deze datum geen vragenlijst is ontvangen, worden uitgesloten 
van verdere deelname aan de selectieprocedure voor de Bacheloropleiding Psychologie.  

 

Artikel 6. De selectieactiviteiten  

1. De selectieactiviteiten beginnen op zaterdag 25 februari en duren tot en met donderdag 2 
maart. 

2. De selectieactiviteiten bestaan uit de volgende onderdelen:  
a. Zaterdag 25 februari: bijwonen van twee hoorcolleges en een werkgroep; 

mailto:selectiepsychologie@uu.nl
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b. Maandag 27 februari, uiterlijk 23:59 uur: Deadline inleveren eerste (online) opdracht; 
c. Donderdag 2 maart 09:00 uur ’s ochtends: Deadline inleveren essay; 
d. Donderdag 2 maart ’s avonds: Meerkeuze-tentamen. 

3. Tijdens het afnemen van de toets gelden voor alle kandidaten dezelfde toetsfaciliteiten. 
Eventuele verzoeken voor speciale voorzieningen voor de toets moet de kandidaat zelf 
indienen, uiterlijk donderdag 23 februari via het emailadres selectiepsychologie@uu.nl. 

4. De selectieactiviteiten worden slechts éénmaal aangeboden. Dit houdt in dat er geen 
beroep kan worden gedaan op een extra toets, ook niet op grond van een eventuele 
dringende reden. 

5. Kandidaten die niet verschijnen bij een of meer selectieactiviteiten, worden uitgesloten van 
verdere deelname aan de selectieprocedure voor de bacheloropleiding Psychologie.  

6. Niet of niet volledig deelnemen aan de selectieprocedure betekent dat er geen 
rangnummer en eventueel Bewijs van Toelating afgegeven kan worden. Deze kandidaten 
verspelen wel een deelnamekans, omdat zij ingeschreven stonden op 14 januari. Zie 
artikel 2 lid 4. 

7. Kandidaten die niet kunnen deelnemen aan de selectieactiviteiten van Psychologie in 
Utrecht door een verblijf in het buitenland van minimaal 3 maanden aaneengesloten of 
woonachtig zijn in het buitenland, kunnen online de colleges volgen en instructies krijgen 
voor de opdrachten. De twee opdrachten dienen met dezelfde deadline Nederlandse tijd 
ingeleverd te worden via Blackboard. Het tentamen wordt online afgenomen en zal voor 
deze kandidaten in het buitenland beschikbaar zijn tussen donderdag 2 maart 19:00 uur 
en vrijdag 3 maart 19:00 uur. De tijd die een student krijgt voor het maken van het online 
tentamen is korter dan de tijd die kandidaten voor het fysieke tentamen krijgen. 
Kandidaten die vanwege een deelname aan een ander verplicht selectietraject niet op 
zaterdag 25 februari aanwezig kunnen zijn, kunnen ook een verzoek indienen om (deels) 
online deel te nemen aan de selectieactiviteiten.  

Een kandidaat neemt zelf het initiatief om een verzoek via de e-mail in te dienen voor de 
online variant. Een verzoek dient uiterlijk 1 februari ingediend te zijn via het e-mailadres 
selectiepsychologie@uu.nl. Dit verzoek wordt binnen 5 werkdagen afgehandeld. 

8. Indien er vanuit de overheid of universiteit beperkende maatregelen met betrekking tot 
grote groepen van toepassing zijn, kan de opleiding beslissen om (delen van) het 
selectietraject online te verzorgen. Mits van toepassing wordt deze wijziging uiterlijk 1 
februari 2023 gecommuniceerd aan de kandidaten. 

 

Artikel 7. Vaststellen uitslag selectie 

1. De uitslag van de selectie wordt vastgesteld op basis van de beoordeling van de 
selectiecriteria zoals gespecificeerd in artikel 4 van dit reglement.  

2. De beoordeling van de selectiecriteria geschiedt voor alle kandidaten op gelijke wijze; er 
wordt geen rekening gehouden met bijzondere omstandigheden van kandidaten 
voorafgaand aan of tijdens het doorlopen van de selectieprocedure.  

3. Bij door de selectiecommissie geconstateerde fraude wordt een kandidaat onmiddellijk 
uitgesloten van selectie voor de opleiding.  

4. Er wordt geen gelegenheid geboden tot inzage in de gemaakte toetsen of andere 
onderdelen van de selectieprocedure.  

  

Artikel 8. Ranking 

1. Iedere kandidaat die voldoet aan de deelname-eisen zoals gesteld in artikel 6 van dit 
reglement krijgt een rangnummer toegekend.  

2. De kandidaat krijgt via Studielink bericht over het aan hem/haar toegekende rangnummer. 
Per e-mail ontvangt hij/zij een nadere toelichting op het toegekende rangnummer. 

3. Als een kandidaat het niet eens is met het aan hem/haar toegekende rangnummer kan de 
kandidaat binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van 
Bestuur van de Universiteit Utrecht door een digitaal formulier in te dienen via 
www.uu.nl/studenten/bezwaarenberoep. Kandidaten die nog niet in het bezit zijn van een 
Solis-ID kunnen gebruik maken van de inlognaam “bezwaarmaker” en het wachtwoord 
“toelating”. 
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Artikel 9. Privacy en gegevensbewaring  

1. De in het kader van de selectieprocedure beschikbaar gekomen persoonsgegevens van de 
kandidaat, waaronder de selectiegegevens, worden alleen gebruikt voor de selectie voor 
de opleiding.  

2. Bewaring van persoons en selectiegegevens vindt plaats overeenkomstig de wet 
bescherming persoonsgegevens.  

3. Van alle kandidaten die hiervoor toestemming hebben verleend, worden voor langjarige 
onderzoeksdoeleinden, de persoons- en selectiegegevens uiterlijk twee jaar na afloop van 
de selectie geanonimiseerd en gedurende 15 jaar bewaard.  

4. Indien de selectie niet heeft geleid tot een bewijs van toelating zullen de selectiegegevens 
als bedoeld in het eerste lid van dit artikel in oktober 2023 worden vernietigd, tenzij een 
kandidaat toestemming heeft verleend de gegevens te bewaren als bedoeld in het derde 
lid van dit artikel.  
 

Artikel 10. Onvoorziene situaties  

Indien er zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de Selectiecommissie.  
 

Artikel 11. Bekendheid regelingen  

Kandidaten worden geacht de inhoud van deze regeling te kennen en tevens kennis te hebben 
genomen van de aanvullende regelingen en toelichtingen die de Selectiecommissie aan hen 
schriftelijk, per post, per e-mail, Blackboard of anderszins, ter beschikking stelt.  
 

Artikel 12. Inwerkingtreding  

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 september 2022 en geldt voor de selectie voor 
plaatsing in de bacheloropleiding Psychologie aan de Universiteit Utrecht in het studiejaar 2023- 
2024.  

 

 
 
 


