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Doel: Overzicht geven van de belangrijkste invalshoeken op de persoonlijkheid: 

biologische, motivationele, dispositionele, cognitieve en sociale. Daarnaast is er 

extra aandacht voor intelligentie en persoonlijkheidsstoornissen. 

 

Beschrijving: In deze cursus wordt een overzicht gegeven van het brede domein 

van de persoonlijkheidspsychologie en de individuele verschillen. In het boek wordt 

een definitie van persoonlijkheid gegeven, worden de belangrijkste theorieën en 

modellen binnen de persoonlijkheidspsychologie besproken en wordt een overzicht 

gegeven van onderzoek zoals dat binnen verschillende domeinen binnen de 

persoonlijkheidspsychologie is uitgevoerd. Daarnaast wordt in deze cursus extra 

aandacht besteedt aan enkele belangrijke thema’s binnen het gebied van de 

persoonlijkheid en individuele verschillen, zoals intelligentie en 

persoonlijkheidsstoornissen.  

 

Leerdoelen: Hieronder wordt weergegeven wat de algemene leerdoelen van de 

cursus zijn. Aan het eind van de cursus kan de student: 

1. beschrijven wat persoonlijkheid inhoudt  

2. de belangrijkste theorieën, modellen, perspectieven en personen binnen de 

persoonlijkheidspsychologie benoemen. 

3. uitleggen wat de verschillende onderzoeksdomeinen binnen de 

persoonlijkheidspsychologie inhouden (zoals beschreven in het boek). 

4. de belangrijkste theorieën, modellen en onderzoeken toepassen op casuïstiek. 

5. uitleggen hoe persoonlijkheid gemeten kan worden.  

 

Tentamen: Het tentamen bestaat uit 60 driekeuzevragen.  

 

Tentamenstof: De tentamenstof bestaat uit het gehele boek plus de collegestof. Er 

zullen ongeveer 10 vragen over de colleges worden gesteld op het tentamen. Er 

wordt één vraag gesteld over het eerste hoofdstuk en één over het laatste hoofdstuk. 

Over de overige hoofdstukken worden per hoofdstuk minimaal 2 en maximaal 3 

vragen gesteld.  

 

Colleges: In de colleges wordt slechts beperkt aandacht besteed aan het boek. Er zal 

met name dieper worden ingegaan op enkele specifieke elementen uit het boek 

(definitie van persoonlijkheid, structuur en assessment, intelligentie en 

persoonlijkheidsstoornissen) en aanvullende informatie worden besproken. Het boek 

zelf is helder geschreven, bevat diverse toelichtingen en voorbeelden en leent zich 

daarmee zeer goed voor zelfstudie. Omdat veel hoofdstukken niet worden besproken 

tijdens de colleges is het lastig een leesschema te geven dat goed aansluit op de in de 

colleges behandelde stof. Het is echter wel verstandig om voor jezelf een 

leesschema aan te houden. Het boek bevat veel hoofdstukken: 21 in totaal. Het is 

dan ook aan te raden om tijdens de collegeweken in elk geval 3 hoofdstukken per 

week te lezen (dus in de eerste week hoofdstuk 1-3, in de tweede week hoofdstuk 4-

6, enzovoort). De Powerpointpresentaties worden direct na de colleges op Nestor 

geplaatst. 



Collegeoverzicht (alles onder voorbehoud) 

 

Datum  Docent Onderwerp 

20/4 11:00-12:45 Barelds Introductie: wat is persoonlijkheid 

4/5 11:00-12:45 Barelds Structuur, assessment en intelligentie 

18/5 11:00-12:45 Greijdanus Emoties, sociale interactie en gender 

1/6 11:00-12:45 Jeronimus Neuroticisme 

8/6 11:00-12:45 Barelds Gezondheid en persoonlijkheidsstoornissen 

 

 

Literatuur: Larsen, R.J., Buss, D.M., & Wismeijer, A. (2013).  Personality 

Psychology: Domains of knowledge about human nature (5th ed.). Boston: 

McGraw-Hill.  

 

Contact: Als je vragen hebt, stel die dan bij voorkeur in de pauze of na afloop van 

een college, of stuur mij een email: d.p.h.barelds@rug.nl 

Vragen aan mij stellen via het Nestor forum heeft geen zin. Langskomen kan alleen 

op afspraak. 
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