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Eisen voor het verkrijgen van de Basisaantekening Sportpsychologie
(BASP) van de VSPN en hoe aan die eisen te voldoen

Studenten die een master Psychologie of Bewegingswetenschappen volgen of
hebben gevolgd kunnen in aanmerking komen voor de Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) van de Vereniging voor Sportpsychologie in Nederland (VSPN).
De BASP biedt de mogelijkheid volwaardig lid te worden van de VSPN en is
voorwaarde voor toelating tot de Postacademische Opleiding tot PraktijkSportpsycholoog (POPS; een Nederlandstalig ‘post-master’ opleiding).1
Om in aanmerking te komen voor de BASP moeten studenten zich tijdens of na hun
studie verdiept hebben in het domein van de sportpsychologie. Voor een overzicht
van de eisen, zie Tabel 1. De omvang van de verdieping bedraagt minimaal 30
studiepunten (EC) waarvan minimaal 18 EC op Mastersniveau. Minstens 80% van de
ECs dient aan één of meerdere van de vier betrokken universiteiten (VU, UVA, RUG,
RU) behaald te zijn. De verdieping omvat twee of drie cursussen (samen minimaal
10 EC) op het gebied van de sportpsychologie (waarvan minimaal één cursus op
Mastersniveau), alsmede een uitdieping van een bepaald onderwerp binnen de
sportpsychologie. Bij dit laatste gaat het om een literatuuronderzoek, het verslag
van een sportpsychologisch relevante stage en/of om het uitvoeren van een
empirisch onderzoek en de verslaggeving daarvan (minimale omvang 12 EC).
De verdieping in de vorm van een literatuuronderzoek, stage of empirisch onderzoek
moet plaatsvinden op Mastersniveau. Het is verstandig om van te voren bij de VSPNWerkgroep Basisaantekening Sportpsychologie, die over toekenning van de BASP
gaat, te informeren of het onderwerp van het onderzoek gerekend wordt als
onderwerp op het gebied van de sportpsychologie.
Bij de aanvraag dient de student de volgende documenten bij zijn of haar
contactpersoon aan te leveren:
1. het volledig ingevulde standaard aanvraagformulier (zie pag. 2 van ‘Procedure
voor het aanvragen van de BASP’) waarop een geautoriseerde cijferlijst van
cursussen die i.h.k.v. de BASP zijn behaald.
2. Een PDF-bestand van het verslag van het literatuuronderzoek, de
sportpsychologisch relevante stage en/of het empirisch onderzoek.
3. Een PDF-bestand van elk werkstuk op het gebied van de sportpsychologie dat
i.h.k.v. een cursus door de student is vervaardigd.
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Naast de BASP is voor toelating tot de POPS ook vereist dat de student aantoonbaar kennis heeft
opgedaan op de volgende gebieden: inspanningsfysiologie (minimaal 3EC), perceptueel-motorisch leren
(minimaal 3 EC), psychodiagnostiek (minimaal 3EC) en gespreksvaardigheden (minimaal 6EC).
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Waar kunnen sportpsychologische vakken worden gevolgd?
Aan vier universiteiten in Nederland kunnen cursussen op het gebied van de sportpsychologie worden gevolgd en de verdere verdieping die nodig is om de BASP te
verkrijgen: UvA, VU, RUG en RU2.
Wie kunnen je ondersteunen bij het halen van de VSPN basisaantekening?
De punten voor de BASP dien je te halen onder eindverantwoordelijkheid van een
contactpersoon, c.q. sportpsycholoog of specialist die aan een universiteit werkzaam
is:
 UvA: Gerald Weltevreden
 VU: Raôul Oudejans
 RUG: Ruud den Hartigh
 RU: Ruud Meulenbroek

Universiteit van Amsterdam
Contactpersoon Gerald Weltevreden: G.M.Weltevreden@uva.nl
Mastertrack Sport- en prestatiepsychologie
De afdeling Psychologie biedt een mastertrack Sport- en Prestatiepsychologie aan
van 60 EC die kan leiden tot de BASP als in deze track via literatuurstudie, stage of
onderzoek (minimaal 12EC) een onderwerp uit de sportpsychologie is uitgediept. In
het kader van de mastertrack Sport- en prestatiepsychologie worden de volgende
vier cursussen aangeboden.

Verdieping in de Sport en Prestatiepsychologie (MSc; 9 EC)

Talent, Expertise en Creativiteit (MSc; 6 EC)

Onderzoek in Sport en Prestatiepsychologie (MSc; 3 EC)

Interventies in de Sport en Prestatiepsychologie (MSc; 6 EC).
Bovenstaande vakken kunnen alleen gevolgd worden als de gehele mastertrack
gevolgd wordt.
Daarnaast biedt de afdeling Psychologie twee cursussen aan voor alle studenten, die
kunnen meetellen voor de BASP:
 Inleiding in de Sportpsychologie (Bachelorcursus, 6 EC)
 Sportpsychologie: Focus op deelgebieden (Bachelor òf Mastercursus, 6 EC)
Studenten van andere faculteiten/universiteiten kunnen in principe zonder extra
kosten deelnemen aan de twee genoemde cursussen. Personen die zijn afgestudeerd
kunnen als zogenoemde ‘aanschuiver’ het onderwijs van die cursussen tegen het
lokaal geldende tarief volgen.
Onder eindverantwoordelijkheid van een sportpsycholoog aan deze universiteit (zie
boven) kan een student zich verdiepen in de sportpsychologie door middel van een
literatuurscriptie en/of empirisch onderzoek (minimaal 12 EC) op Mastersniveau.

Vrije Universiteit Amsterdam
Contactpersoon Raôul Oudejans: r.oudejans@vu.nl
De Afdeling Bewegingswetenschappen biedt negen cursussen aan die meetellen
voor de BASP:
 Sportpsychologie (3e j. Bachelorcursus, 6 EC)
 Verdieping Sport-en Exercise-Psychologie (3e j. Bachelorcursus, 6 EC)*
Studenten van EUR, UU, RUL, KUB, UM en TU die een BASP willen behalen dienen zich met een gericht
studieplan aan te melden bij één van de in dit document genoemde contactpersonen.
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 Gespreksvoering in de Sportpsychologie (3e j. Bachelorcursus, 6 EC)*
 Interventies in de Sportpsychologie (3e j. Bachelorcursus, 6 EC)*
 Talent en talentontwikkeling (3e j. Bachelorcursus, 6 EC; de kennis van de
cursus Sportpsychologie wordt bekend verondersteld)
 Current Issues in Sport and Exercise Psychology (Mastercursus, 6 EC)
 Sport Psychology: from Evidence to Application (Mastercursus, 6 EC)
 Perceptual-Motor Learning (Mastercursus, 6 EC)
 Talent Identification and Development (Mastercursus, 3 EC)

* deze cursussen kunnen alleen gevolgd worden indien de gehele minor Sport-en
Prestatiepsychologie wordt gedaan. Ook voor deze cursussen wordt de kennis van de cursus
Sportpsychologie bekend verondersteld.

Om aan de master-cursussen te kunnen deelnemen, moet de student over een
Bachelordiploma beschikken. Studenten van andere faculteiten/universiteiten
kunnen in principe zonder extra kosten deelnemen aan de genoemde cursussen.
Personen die zijn afgestudeerd kunnen als zogenoemde ‘aanschuiver’ het onderwijs
van die cursussen tegen het lokaal geldende tarief volgen.
Onder eindverantwoordelijkheid van een docent aan deze universiteit (zie boven)
kan een student zich verdiepen in de sportpsychologie door middel van een empirisch
onderzoek (Research Project 24 EC) op Mastersniveau of een combinatie van een
literatuurstudie (6 EC) en een praktijkstage (6 EC) op Mastersniveau.

Rijksuniversiteit Groningen
Contactpersoon Ruud den Hartigh: j.r.den.hartigh@rug.nl
De faculteiten Gedrags- en Maatschappijwetenschappen en Bewegingswetenschappen bieden de volgende cursussen aan die voor de BASP meetellen:
Gedrags- en Maatschappijwetenschappen:
 Sport and Performance Psychology (derdejaars Bachelorcursus in het Engels, 5
EC)3
 Sports Education and Participation (Bachelorcursus in het Engels, 5 EC)4
 Talent Development & Creativity (Mastercursus in het Engels, 5 EC)
 Talent Development & Creativity in Practice (Mastercursus in het Engels, 5
EC)5,5
 Competence and Motivation (Mastercursus in het Engels, 5 EC)5
Human Movement Sciences:
 Psychologie van Beweging en Inspanning (tweedejaars Bachelorcursus in het
Nederlands, 5 EC)2
 Talent Development in Sport (Bachelorcursus in het Engels, 5 EC)3
 Talent Identification in Sports (Mastercursus in het Engels, 5 EC)6
Om aan de master-cursussen te kunnen deelnemen, moet de student over een
Bachelordiploma beschikken. Studenten van andere faculteiten/universiteiten
kunnen in principe zonder extra kosten deelnemen aan de bovengenoemde
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Deze twee cursussen zijn vergelijkbaar, dus kunnen niet beide gevolgd worden
De cursussen Sports Education and Participation en Talent Development in Sport zijn in principe alleen
toegankelijk voor studenten die de Minor Sport Science volgen aan de RuG. Als er nog plekken over zijn
kan een individuele uitzondering gemaakt worden.
5
Om deze cursus te volgen wordt van studenten verwacht dat zij de cursus Talent Development &
Creativity succesvol hebben afgerond.
6
Er is een limiet aan het aantal studenten dat toegelaten kan worden voor deze cursussen.
4
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cursussen. Personen die zijn afgestudeerd kunnen als zogenoemde ‘aanschuiver’
het onderwijs van die cursussen tegen het lokaal geldende tarief volgen.
Onder eindverantwoordelijkheid van een sportpsycholoog aan deze universiteit (zie
boven) kan een student zich verdiepen in de sportpsychologie door middel van een
literatuurscriptie en/of empirisch onderzoek (minimaal 12 EC) op Mastersniveau. Bij
de afdeling Psychologie is de verdieping in de vorm van een empirisch onderzoek
mogelijk voor 30 EC en bij de afdeling Bewegingswetenschappen voor 40 EC.

Radboud Universiteit Nijmegen
Contactpersoon: Ruud Meulenbroek: r.meulenbroek@donders.ru.nl
De afdeling Psychologie biedt drie cursussen aan op het gebied van de
sportpsychologie die voor de BASP meetellen:
 Human Motor Control and Sport (3e-jaars Bachelorcursus in het Engels; 4 EC);
 Sport Psychology (3e-jaars Bachelorcursus in het Engels; 4 EC);
 Sport en Gezondheid (Mastercursus; 6 EC);
Studenten van andere faculteiten/universiteiten in principe zonder extra kosten
deelnemen aan de genoemde cursussen. Personen die zijn afgestudeerd kunnen als
‘aanschuiver’ de cursussen tegen het lokaal geldende tarief volgen.
Onder eindverantwoordelijkheid van een sportpsycholoog aan deze universiteit (zie
boven) kan een student zich verdiepen in de sportpsychologie door middel van een
literatuurscriptie en/of empirisch onderzoek (minimaal 12 EC) op Mastersniveau.
Informatie over roosters, cursusbeschrijvingen, inschrijfprocedures e.d.:
 Meer informatie over sportpsychologie aan de UvA:
www.fmg.uva.nl
www.studeren.uva.nl/msc-sport-en-prestatiepsychologie
 Meer informatie over sportpsychologie aan de VU:
www.fgb.vu.nl
 Meer informatie over sportpsychologie aan de RUG:
http://www.rug.nl/psy/index
 Meer informatie over sportpsychologie aan de RU:
http://www.ru.nl/socialewetenschappen/studiegids/
Of neem contact op met een van de hierboven vermelde contactpersonen voor meer
specifieke informatie.
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Tabel 1. Overzicht Eisen Basisaantekening Sportpsychologie (BASP) van de VSPN
(Minstens 80% van de ECs voor de BASP dient behaald te zijn aan VU, UVA, RUG
en/of RU).

