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Jaarverslag 2021-2022 Master OpleidingsCommissie (MOC) 

Opleiding Psychologie – Universiteit Leiden  
 

De Master Opleidingscommissie Psychologie is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van het 

onderwijs. In dit jaarverslag zijn de activiteiten van de MOC in het studiejaar 2021 - 2022 

weergegeven. 

 

SAMENSTELLING 
De Master Opleidingscommissie van het Instituut Psychologie bestond in het studiejaar 2021-2022 

uit de volgende leden en toehoorders: 

 
Voorzitter:      Ineke van der Ham 
Vicevoorzitter/ voorzitter SMOC:   Matthijs Flamand  
Secretaris     Mirthe Haas 
Adjunct Secretaris:     Ilja van den Brandt 
Toehoorder/ Directeur Opleidingen:  Pascal Haazebroek 
Toehoorder namens het Instituutsbureau: Evelien Wolthuis 
Studenttoehoorder Opleidingsbestuur:   Madelief van den Wildenberg (tot 1 januari 2022) 
      Kirsten Buitelaar 
Toehoorder namens Labyrint:   Anisa Opdam 
 
 
Specialisaties     Docentleden   Studentleden 
 
Occupational Health Psychology:   Margot van der Doef  Fréderique Verbeek 
Health and Medical Psychology:   Chris Verhoeven  Leah Gefeke 
Applied Cognitive Psychology:    Bryant Jongkees   Vincent Flierman 
Clinical Psychology:     Joanne Mouthaan 
         (tot 1 april 2022)   Matthijs Flamand 
      Manja Koenders   (voorzitter SMOC) 
       (vanaf 01-04-2022) 
Child & Adolescent Psychology:   Marieke Bos   Vacant 
Clinical Neuropsychology:    Rebecca Schaefer  Eric van Honk 
         
Methodology & Statistics   Tom Wilderjans   Evianne van Waesberghe 
Economic and Consumer Psychology:   Coen Wirtz   Kirsten Duflou 
School Psychology:    Esther van den Bos  Roosmarijn Vonk 
          
Social & Organisational Psychology:  Anouk van der Weiden  Fianne de Boer  
        (tot 24 mei 2022) 
       Hester Ruigendijk (vanaf 23 mei 2022) 
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SUBCOMMISSIES 2021 - 2022 
 

MOC Evaluatiecommissie 
 
Ineke van der Ham (voorzitter), Margot van der Doef (docentvertegenwoordiger),  
Esther van den Bos (onderzoeker) en Ilja van den Brandt (ondersteuner vanuit het 
Instituutsbureau Psychologie) 
 
International Students Platform 2020-2021 
 
• Mirthe Haas (chair)  
• Sophia Conde 
• Sydney Frank 
• Matthijs Flamand 
• Ann-Kristin Klewes 
• Barbora Michalidesová  
• Selin Ozuslu 
• Zlata Dontsova 
• Rina Jarad 
• Leah Gefeke 
• Paul Steinbach 
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Algemeen 
 
Het academisch jaar 2021-2022 stond in het teken van (de nasleep van) Corona en de lockdowns die de 
pandemie met zich meebracht. Ook dit academisch jaar werd de universiteit weer geconfronteerd met 
een lockdown, namelijk van 19 december 2021 tot 15 januari 2022.  
 
De forse groei van de instroom bij een aantal klinische masterspecialisaties en de aanvraag van een 
capaciteitsbeperking voor Clinical Psychology waren belangrijke thema’s dit jaar. 
De MOC had dit academisch jaar een nieuwe voorzitter, te weten Ineke van der Ham. 
 
Vanaf 1 februari 2021 heeft Kirsten Buitelaar het stokje overgenomen van Madelief van den 
Wildenberg als studenttoehoorder namens het opleidingsbestuur. 
 
 
De MOC kwam in totaal 10 keer bijeen, waarvan 4 keer in MS Teams. 
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Bijeenkomsten en behandelde agendapunten: 
Onder meer de volgende agendapunten zijn dit academisch jaar besproken (waaronder de 
jaarlijks terugkerende agendapunten): 
 
 
 
28 september 2021  
 
• aanpassing OER in verband met de gewenste aanscherping van toelatingseisen van de 

masterspecialisaties Clinical Neuropsychology (CNP) en Child and Adolescent Psychology (CAP).  
 

 

11 Oktober 2021 
  

• Een nieuwe samenstelling van het Instituutsbestuur 

• Stage Evaluatierapport 

• Aanpassing van de evaluatieprocedure 

• Vaststelling jaarverslag 2020-2021 

 

 

 

22 November 2021 
 

• Casimir Onderwijsprijs  

• Update taskforce studentmentoraat 

• Welke positieve punten van Blended Learning/ hybride onderwijs kunnen we meenemen in 

de toekomst? 

• “Attendance and Active Participation” 

• Opleidingsjaarverslag 

• Vergaderen onder tijdsdruk 

13 December 2021 

• Voorstel voor de capaciteitsbeperking voor de 5 klinische specialisaties van de master 

psychologie. Het bestuur vraagt advies over de aanvraag tot capaciteitsbeperking zodat de 

daadwerkelijke aanvraag (die op 6 januari naar het Faculteitsbestuur, MOC en Faculteitsraad 

gaat), zo breed mogelijk gedragen wordt. 
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10 Januari 2022 

• “Voortgangssysteem” Masterstudenten 

• Systematische evaluatie tentamenorganisatie en systematische evaluatie van de ervaringen 

van studenten met online/ hybride onderwijs. 

• Cursusevaluatie 2e semester 2020-2021 

• Capaciteitsbeperking Master 2022/2023 

• Wijziging studiegidsteksten 

• Harmonisatie keuzevakken 

28 februari 2022 

• master thesis evaluatierapport  

• Verslag van Onderwijs Kick Off van 3 februari jl. 

• Master Onderwijs – en Examenregeling (MOER) 2022-2023  in eerste aanleg 
 

 

 

 

21 maart 2022 

• Bijlagen OER 2022-2023  

• Concept flowchart onderwijsevaluaties 

• Discussiepunten Master Thesis Evaluatierapport 

 

25 april 2022 

• Leren en boordelen (open discussie) 

• Voorbereiding op de arbeidsmarkt (open discussie) 
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23 mei 2022 

 

• Aandachtspunten bij evaluatie selectie CLP (inventarisatie aandachtspunten voor de juni 

vergadering) 

• Vervolg Midterm Strategie 

• (Aan)-/ (af)wezigheid studenten bij live colleges 

 

27 juni 2022 

• Evaluatie selectie CLP 

• Evaluatie Mastermentoraat 

• Rapportage cursusevaluaties eerste semester 2021-2022 
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Verdiensten MOC 2021-2022 
 
Naast de gebruikelijke agendapunten is het ondanks het complexe corona jaar toch mogelijk gebleken 
om een discussie over een aantal punten te initiëren, zoals het bewaken van de premaster instroom, 
eerlijke selectie, duidelijke communicatie naar studenten toe, gevolgen voor huidige BSc studenten, 
etc. Naar verwachting kunnen deze in 2022-2023 een vervolg krijgen. 

Specifiek heeft de MOC in 2021-2022: 

• Het Faculteitsbestuur geadviseerd over Corona scenario’s; 

• Het Opleidingsbestuur geadviseerd over Blended learning na consultatie van haar 

achterban; 

• Advies gegeven aan het Opleidingsbestuur over aanpassing van het selectiecriterium van 

het cijfergemiddelde van een 7,5 naar een 8 om de diversiteit van de instroom te 

vergroten. (Grotere groep voor loting); Dit advies is overgenomen door het bestuur. 

• Met de andere opleidingscommissies en de Faculteitsraad het gesprek geïnitieerd over de 

ondersteuning door de facultaire diensten bij de onderwijslogistiek. 

• He opleidingsbestuur geadviseerd over een nieuwe manier van vakevaluaties. 
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De MOC heeft gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht 
aan het bestuur over de volgende zaken: 
 

 

1. Aanscherping van de toelatingseisen van de 
masterspecialisaties Clinical Neuropsychology en Child and 
Adolescent Psychology 
De Opleidingscommissie begrijpt de noodzaak te voorkomen dat de instroom van 
studenten in betreffende masterspecialisaties te groot wordt. 
De MOC brengt daarom een positief advies uit over het voorstel voor aanscherping van de 
toelatingseisen van CNP en CAP, maar wil wel een aantal belangrijke kanttekeningen plaatsen. Zo 
zou zij graag aandacht willen vragen voor de volgende zorgen: 
1. De huidige constructie waarin alle premaster studenten automatisch worden toegelaten zou tot 
een situatie kunnen leiden waarin deze groep disproportioneel groot is in het cohort dat in 
september ’22 zal starten. De MOC hoopt dat hier aandacht voor is in de langere termijn oplossing 
met betrekking tot capaciteitsbeperking die binnenkort samengesteld zal worden. Wat is de 
consequentie van het invoeren van een selectietoets voor de premaster studenten? 
2. De gekozen aanpak zou mogelijk kunnen leiden tot een onwenselijk kleine instroom, door een 
afschrikkende werking of een toets die te moeilijk blijkt. Heeft de werkwijze niet als gevolg dat we 
studenten afschrikken (waardoor de instroom onbedoeld erg laag wordt)? 
3. De voorgestelde aanpak beperkt de diversiteit in de studentenpopulatie. De MOC hoopt dat de 
langere termijn oplossing diversiteit beter zal waarborgen. Op welke wijze zal er zorg worden 
gedragen voor de instroomdiversiteit ? 
4. Er wordt nu geen duidelijke tijdslijn gespecificeerd. Het moment van afwijzing vindt bij 
voorkeur plaats als er nog de mogelijkheid bestaat om in te schrijven voor een andere 
masterspecialisatie.  
5. De voorgestelde aanpak leidt tot een groep studenten die wel voldoende scoort, maar niet hoog 
genoeg. Idealiter zou hier een persoonlijkere aanpak passend zijn, met bijvoorbeeld een 
motivatiebrief. De MOC zou graag zien dat er voor deze groep studenten aandacht is in de langere 
termijn oplossing. 
 
De Master Opleidingscommissie adviseert de klinische specialisaties in de toekomst hun krachten 
te bundelen in de voorlichting van studenten. Dit zou een handvat kunnen zijn om de instroom te 
kaderen. 
Verder vraagt de MOC zich af of het wenselijk is de premaster voor de klinische richtingen niet te 
handhaven in de toekomst. 
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2. Sluiting Premaster voor Klinische richtingen 
De MOC brengt een positief advies uit op de maatregel om eenmalig de premaster te sluiten. 
Echter wil de MOC graag een aantal punten benadrukken. 
 
-De premaster is een belangrijke en waardevolle bron van diversiteit in de masteropleiding en het 
daaropvolgende werkveld. De MOC wil daarom benadrukken dat zij het voortbestaan van de 
premaster sterk toejuicht en hoopt dat er na deze eenmalige maatregel de premaster weer volledig 
open staat. 
 
-De MOC geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn om de premaster een passende plaats 
in de voorgenomen maatregelen te geven. Zij denken hier graag in mee en noemen alvast een 
aantal suggesties: de premaster voor klinische specialisaties dusdanig inrichten dat er ook toegang 
gegeven kan worden tot een van de niet-klinische specialisaties, selectie voor de premaster zelf 
verzwaren met plaatsingsgarantie voor de gekozen specialisatie, mogelijkheid tot herkansen van de 
voorwaarden tot toelating van de specialisatie wanneer dit een toets moment betreft. 
 
-De MOC geeft aan dat de procedure van dit verzoek tot advies niet geheel duidelijk is en te kort 
om een gedegen reactie te kunnen geven. Ook werd er belangrijke informatie gemist in de 
toegezonden brief: welk cohort betreft het verzoek, hoe groot is deze groep, wat is de huidige status 
van de beslissing en welke rol speelt de MOC hier precies in? 
 

 

3. ‘Attendance and participation’ als één van de bronnen voor het eindcijfer 
van de cursus Intervention Strategies in Clinical  Neuropsychology 
De MOC heeft het verzoek tot aanpassing van de becijfering van de cursus ‘Intervention Strategies 
in Clinical Neuropsychology’ ontvangen en besproken in de vergadering van 22 november 2021. 
Bespreekpunt hierbij was het gebruik van ‘attendance and active participation’ als een van de 
bronnen van het eindcijfer. 
Recent is een vergelijkbaar voorstel bij een andere cursus besproken, wat we hebben meegenomen 
in de bespreking van jullie voorstel. De uitkomst van de bespreking is dat de MOC in principe 
positief staat ten opzichte van een dergelijke toevoeging, maar geeft graag de volgende suggesties 
mee: 
* Attendance weglaten, zodat niet het aanwezig zijn zelf bijdraagt aan het cijfer. Aanwezigheid is al 
een voorwaarde voor het behalen van de cursus. Dit leidt tot de situatie dat aanwezigheid in orde is 
voor iedereen die de cursus haalt, en dit mogelijk tot het kunstmatig ophogen van het eindcijfer 
leidt. 
* Nagaan of de beoordeling van active participation nodig is om aan alle leerdoelen van de cursus 
te voldoen, wat zonder dit element niet of onvoldoende wordt betrokken in het eindcijfer. Er zijn 
al voldoende verschillende cijferbronnen aanwezig in de cursus. 
* Nagaan of de beoordeling van active participation nodig is, om aan alle leerdoelen van de master 
specialisatie te voldoen, mogelijk voorzien andere onderdelen van het programma hier al in. 
* Een duidelijke uitleg en beoordelingsmethode van active participation hanteren, die zowel voor 
docenten als studenten inzichtelijk is. 



10  

4. Definitief voorstel capaciteitsbeperking Masteropleiding 2022-
2023 
In de vergadering van 10 januari jongstleden heeft de Master Opleidingscommissie het definitieve 
voorstel voor capaciteitsbeperking van de Masteropleiding voor het academisch jaar 2023-2024 
besproken. 
De MOC adviseert positief naar aanleiding van het gepresenteerde definitieve voorstel 
Capaciteitsbeperking Master 2022/23. 
 
 

5. OER 2022-2023 
Tijdens de vergadering van de Master Opleidingscommissie (MOC) van 28 februari 2022 zijn de 
Course and Examination Regulations (OER) voor het academisch jaar 2022-2023 behandeld. 
De MOC adviseert positief met betrekking tot de OER.  
Wel wil de MOC het opleidingsbestuur erop attenderen dat het alleen kunnen herkansen van 
voldoendes behaald bij tentamens ongelijkheid tussen de secties in de hand werkt. Bij sommige 
secties (bijvoorbeeld O&O- en School psychology) worden namelijk geen tentamens afgenomen 
maar enkel assignments gegeven. Studenten van deze secties worden hiermee benadeeld. 
De MOC zou ook graag zien dat “kritisch denken” als eindterm voor masterstudenten wordt 
opgenomen in de OER. Een uitgebreider advies hierover volgt na een nadere bespreking van dit 
punt in een van de komende vergaderingen van de Master Opleidingscommissie. Dit punt kan dan 
eventueel meegenomen worden in de OER van 2023-2024. 
 

6. Continuering Master Mentoraat 
Tijdens de vergadering van de Master Opleidingscommissie (MOC) van 27 juni 2022 is  
Het voorstel continuering studentmentoraat in MSc en MSc-R Psychology van de Tasforce 
Mastermentoraat besproken. 
Bij het bestuderen van het voorstel zijn een aantal aandachtspunten naar voren gebracht: 

1. In kleine specialisaties is het studentmentoraat niet nodig gebleken en zijn studentmentoren 
daarbij ook zeer moeilijk te vinden; De MOC zet graag duidelijker verwoord dat de uren van de 
studentmentoren ook naar de docentmentoren kunnen worden overgeheveld. 

2. De keuze voor het inzetten van studentmentoren voor het ofwel behandelen van vragen over het 
curriculum ofwel het bevorderen van sociale binding, dient bij de verschillende specialisaties zelf te 
liggen. 

3. De behoeften van internationale studenten liggen elders dan die van de nationale studenten. 
Internationale studenten hebben meer baat bij een studentmentor die hen wegwijs kan maken in 
Leiden en in het studentenleven. Nationale studenten zullen eerder hulp nodig hebben bij 
bijvoorbeeld de planning van hun curriculum. 

4. De rollen van studieadviseur, docentmentor en studentmentor dienen duidelijk van elkaar 
onderscheiden te worden; het dient voor studenten duidelijk te zijn bij wie zij waarvoor terecht 
kunnen.  
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Aandachtsgebieden voor 2022-2023  
 
• De verbinding tussen het instituut psychologie en haar studenten na Corona; 
• Wat te doen aan de grote hoeveelheden internationale studenten die instromen in de Klinische 

Master; 
• Begeleiding richting de arbeidsmarkt; 
• Betrokkenheid student – universiteit; 
• Blended learning 
• Verbinding tussen studenten en docenten; 
• Het ontwikkelen van kritisch denken in het curriculum; 
• Studenten intrinsiek gemotiveerd houden 

 
 
Begin 2022/2023 zal door de MOC van al deze punten een selectie en een planning 
worden gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit jaarverslag van de Master Opleidingscommissie Psychologie is 

• geconcipieerd door: 
• besproken in de Master Opleidingscommissie op: 

Ilja van den Brandt  

 
28 oktober 2022 
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