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Aanmeldformulier voor de masteropleiding Psychologie: 
Klinische / Forensiche Neuropsychologie 2023-2024 

1. Persoonsgegevens en vooropleiding

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

Naam:         

Vooropleiding: 

Onderwijsinstelling:    

(Verwachte) Afstudeerdatum: 

Gewenste specialisatie 

Forensische of Klinische variant: ……………………………………………………………………….. 

2. Ingangseisen

Heb je de vakken Diagnostiek voor de Klinische Praktijk: Klinische Neuropsychologie, Pediatrische Neuropsychologie 
en Neuropsychologie van de Veroudering niet aan de VU behaald, vul dan onderstaande tabel in.  

NB. Je kan een vak slechts éénmaal aandragen voor het voldoen aan een ingangseis. Je kan een vak dus niet 
inzetten voor meerdere ingangseisen tegelijk. Voeg de bijbehorende vakomschrijvingen (incl. vakcode, aantal 
studiepunten, leerdoelen, toetsvorm, gebruikte literatuur, etc.) uit de officiële studiegids aan dit PDF bestand toe.

Diagnostiek voor de 
Klinische Praktijk: Klinische 
Neuropsychologie 

Pediatrische 
Neuropsychologie 

Neuropsychologie van de 
Veroudering 

Naam 
equivalent 
vak(ken) + 
Vakcode(s) 

op grond van een bachelor- en/of masterdiploma Psychologie behaald aan een 
andere universiteit dan de Vrije Universiteit (of bij een afwijkend vakkenpakket).

https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231789x51231784x50050859&id=51290357
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231789x51231784x50050859&id=51290357
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231789x51231784x50050859&id=51290357
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231785x51231784x50050859&id=50050742
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231785x51231784x50050859&id=50050742
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231785x51231784x50050859&id=51247159
https://www.vu.nl/nl/studiegids/2018-2019/bachelor/l-p/psychologie/index.aspx?view=module&origin=51231785x51231784x50050859&id=51247159
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Aantal ECTS 

Literatuur 

Korte 
motivatie 
waarom deze 
vakken 
inhoudelijk 
overeenkomen 
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3. Eventuele opmerkingen

…………………………………………………………………………………………………................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

4. Document uploaden in VUweb*

Onderstaande documenten dienen te worden samengevoegd als één bestand en geüpload te 

worden als 'Toelatingsdossier' in VUweb

O 

O 

O 

O 

Ingevuld Aanmeldformulier 

Vakinformatie van aangedragen vakken 

(Gewaarmerkte) kopie diploma - indien reeds behaald

(Gewaarmerkte) kopie (voorlopige) cijferlijst 

* Let op: Onvolledig ingediende verzoeken worden niet in behandeling genomen. Een verzoek is in ieder
geval onvolledig wanneer het formulier niet volledig is ingevuld en/of een benodigde bijlage ontbreekt.

5. Verklaring

 Hierbij verklaar ik,  …………………………………………………………, het formulier naar waarheid te hebben ingevuld. 

 Plaats en datum:  ………………………………………………………… 
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