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Hoe ver gaan de psychologen en hoe gaat
het verder met de psychologie?
Reactie op 'Psychologie en Psycholoog in de
21 ste eeuw' (5)

Paul Schnabel

Op verzoek van het NIP leverde Paul Schnabel, socioloog en hoogleraar Geestelijke

gezondheidszorg, tijdens de lustrumconferentie op 15 oktober jl. commentaar op het

preadvies over de psychologie-opleiding. Van de kritische reacties op het preadvies was de

zijne wellicht het meest omvattend, met als belangrijkste punt dat de commissie in haar

advies de client vergeten is. Op verzoek van de redactie heeft Schnabel zijn commentaar in

verkorte wijze op schrift gesteld. De reactie van een kritische, maar goed geinformeerde

'buitenstaander'.

Pen op de duizend Nederlanders is al psycholoog en een op de
tweeduizend is bezig bet to worden. In september 1993 begon-
nen 2500 eerstejaars met de studie psychologie en naar schat-
ting zullen er dit jaar zo'n 1000 psychologen afstuderen, in
meerderheid in de klinische psychologie. De vraag naar hulp
door psychologen lijkt oneindig groot: van de ruim 2200 gere-
gistreerde niet-psychiater-psychotherapeuten is zeventig pro-
cent psycholoog (Hutschemaekers, Brunenberg & Spek, 1993)
en van de leden van het NIP is zeker de helft (ongeveer 3500)
werkzaam in de gezondheidszorg.

Ook wetenschappelijk ziet het er met gek nit. De voorzitter
van de Koninklijke Nederlandse Academic van Wetenschappen
is een psycholoog en in de maand oktober 1993 staan in de
toptien van de nonfictie-bestsellers met minder dan vijf boeken
van hoogleraren psychologie, een van Rene Diekstra, die de
afgelopen jaren met een hele reeks van titels de nonfictie-lijst
aanvoerde, en met minder dan vier van Piet Vroon. Op de tele-
visie verzorgt Teleac cursussen psychologie en bet populair-
wetensehappelijke tijdschrift Psychologie mag zich in een hoge
oplage verheugen.

Het succes en de twijfel

Kwantitatief mag de eerste eeuw van de psychologie in Neder-
land een doorslaand succes genoemd worden. Meer nog dan
dat de Nederlander `voer voor psychologen' is geworden, zoals
Harry Mulisch meet dan dertig jaar geleden zijn literaire zelf-
portret noemde, is de psychologie zelI voer voor de Neder-
lander geworden. Als we de `Commissie 21' mogen geloven,
kan ook de tweede eeuw van de psychologie een succes wor-
den, want kwalitatief is de psychologie er na een eeuw empi-
risch onderzoek helemaal klaar voor: theoretisch, methodolo-
gisch en praktisch. Nu gaat bet er alleen nog om de psycholo-
gen zelf voor to bereiden op de belangrijke taak die hen in de

samenleving van de toekomst wacht. Pen betere opleiding is
daar voor nodig, meer opleiding ook, een zwaardere opleiding
vooral.

Dan rest er nog een grote taak: de samenleving zelf klaar-
maken om het goede van de psychologie in ontvangst to ne-
men. De psychologie verdient bet immers meer erkenning to
krijgen voor haar werkelijke prestaties. De commissie denkt
daarbij met aan de huidige psychologie van de bestsellerlijsten,
maar aan een.wetenschappelijk veel beter gefundeerde psycho-
logie, die zich kan meten met de natuurwetenschappen, ja zelf
een natuurwetenschap is. De maatschappelijke erkenning van
die wetenschappelijke psychologie moet dan zijn bevestiging
vinden in een vernieuwde professionele vakuitoefening.

Uit deze vrije parafrase van bet `preadvies over professionele
vakuitoefening en opleiding' van de commissie spreekt naast
ontevredenheid over de huidige successen van de psychologie
als praktijk een grote zekerheid over de verworvenheden van
de psychologie als wetenschap. De psychologie heeft een 'lei-
deride positie in de wetenschap omtrent bet menselijk gedrag'.
Behalve trots klinkt echter ook duidelijk bezorgdheid door over
de geschiktheid van psychologen voor de psychologie zoals de
commissie die ziet. De commissie vreest zelfs dat het weten-
schappelijk onderzoek in de psychologie `te moeilijk' voor psy-
chologen zou kunnen worden.

Twijfel is er ook over de mogelijkheid om de noodzakelijk
geachte samenhang tussen wetenschap en praktijk to handha,
ven, en ten slotte is er ook onzekerheid over de continuiteit van
de eenheid van het vakgebied en van de beroepsgroep. Voor de
commissie is die eenheid vitaal, omdat zij de professionele psy-
choloog als een `toegepaste wetenschapper' beschouwt en de
eenheid van het vak voorwaarde vindt voor vooruitgang. De
commissie staat daarin met alleen: `Gaat de band tussen prak-
tijk en wetenschap verloren, dan luidt dat met alleen de onder-
gang in van de praktijkbeoefening, die dan immers nergens
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meer op is gebaseerd, maar ook van de wetenschapsbeoefening,
die dan immers nergens meer voor dient.' (Crombag, 1993)

Dat klinkt overtuigend, maar daarom is bet nog met waar en in
ieder geval met in overeenstemming met de ontwikkelingen die
zich in de werkelijkheid voordoen. In de beslotenheid van de
ivoren toren van de commissie ziet de toekomst er anders uit
dan op bet marktplein waar de psychologen hun waren en hun
diensten moeten aanbieden. De belangstelling voor de psycho-
logische waren, zoals die in de nonfictie bestsellerslijsten tot
uitdrukking komt, is onverminderd groot en dat zal ook in de
toekomst wel zo hlijven. Voor de diensten is bet perspectief
echter toch wat minder gunstig.
Alleen at tot 1997 komen er zo'n
7000 psychologen bij. Zelfs vol-
gens de meest optimistische
voorspellingen zijn dat er meer
dan ook een willige markt to
werk kan stellen (Beckman &
Heijke, 1990). Psychologen zul-
ten dus vaker met als psycho-
loog, maar meer buiten, meestal onder en bijna nooit boven
hun kwalificatieniveau werkzaam zijn. Dat is hij de huidige
afstudeerders al to zien. Ze vinden vaak wel werk, maar met als
psycholoog en ook met als academicus.

In de voorstelling van de commissie zal de psychologie van
de toekomst bij uitstek een exact vak zijn, maarde commissie
gaat daarbij toch at to gemakkelijk voorbij aan bet feit dat de
psychologen van de toekomst in overgrote meerderheid vrou-
wen zullen zijn. Nu at is zeventig tot tachtig procent van de
afstudeerders vrouw. Dat feit zal met nalaten inhoudelijk zijn
stempel op de psychologie van de toekomst to drukken. Het is
met to verwachten dat dit bevorderlijk zal zijn voor bet exacte
karakter van de psychologie en hoe ongerechtvaardigd ook, bet
zal ook zeker met bijdragen tot een verhoging van de maat-
schappelijke status van de psychologie.

De vraag naar psychologie is anders en de vraag naar psy-
chologen kleiner dan de commissie wenst. Dat is jammer, maar
om to overleven zal de psychologie er toch rekening mee moe-
ten houden dat de regels van de markt in haar geval steeds
meer door de vragers en steeds minder door de aanbieders wor-
den gesteld.

De psychologie is at bijna klaar

De commissie ziet de psychologie als een at bijna voltooide
body of knowledge, een reeks nauw met elkaar samenhangende
en op elkaar volgende wetmatige uitspraken, waar met meer op
terug hoeft to worden gekomen. Het gaat in de toekomst vooral
om een nadere uitwerking van die uitspraken, niet meet om de
strijd tussen uitspraken die onderling concurreren of als theo-
retische wolken min of meer willekeurfge figuraties naast en
door elkaar been vormen. Als natuurwetenschap - en zo ziet de
commissie de psychologie bij voorkeur - meet de psychologie
uiteraard voldoen aan de eis, dat 'gedrag grotendeels voorspel-
baar is op grond van reductieve modellen'. De vraag is echter
tech of de psychologie in belangrijke mate werkelijk aan die eis
kan voldoen zonder aan betekenis en zin in to boeten. Gaat bet
dan nu nog om gedrag met een bewust en intentioneel karak-
ter, dat zich voordoet in de historische werkelijkheid an bet
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alledaagse leven? Met andere woorden, heeft juist de psycholo-
gie die gedrag 'grotendeels' kan voorspellen, wel betrekking op
de huidige en toekomstige maatschappelijke praktijk van de
psychologie op zulke uiteenlopende gebieden als onderwijs, ar-
beid, gezondheid, milieu, discriminatie, eenzaamheid, eman-
cipatie en opvoeding? De commissie vindt dat meet nog dan nu
bet geval is, op deze gebieden taken voor psychologen liggen.
Ik ben bet daar mee eens, maar ik vrees wel dat de weten-
schapsopvatting van de commissie bet de psychologen erg
moeilijk maakt deze taken op to pakken. Reductieve modellen
lfjken hier niet bet beste antwoord op complexiteit.

In de praktijk zullen psychologen uiteraard gebruik willen

He( hennisideaal van het preadvies staat de

ideale praktijk van de psycholoog in de weg

maken van min of meer bevredi-
gend getoetste psychologische
theorieen, maar daarnaast ook
en zelfs meer van psychologi-
sche opvattingen en inzichten
die zich aan een rigoureuze toet-
sing onttrekken. De praktijk eist
bovendien altijd meer dan dat
wat de psychologie zelf aan ken-

nis to bieden heeft. Er zal onvermijdelijk ook gebruik gemaakt
worden van theorieen en opvattingen uit andere wetenschaps-
gebieden en voor een belangrijk deel bestaat de praktijk ook nit
een ondoorzichtig mengsel van inzicht, routine, training, over-
geleverde handgreepjes, trues en methodieken, kennis van een
specifiek probleemveld en van de procedures van een organisa-
tie.

Als de praktijk van de psychologie werkelijk niet meer zou
zijn dan wat het preadvies daaronder verstaat ('toepassing van
psychologische theorie'), dan zou er voor 'professionele psy-
chologen' Been emplooi zijn. Wat er zou overblijven, is een
psychologische techniek die toe to passen is zonder kennis van
de psychologische theorie. Dat is ook de praktijk van de na-
tuurwetenschappen: de toepassing is bet gebied van de tech-
nick, van de persoonsneutrale handboekkennis, niet van bet
persoonsgebonden professionele handelen. De commissie pro-
beert dan ook bet onmogelijke to verenigen: de erkenning van
de psychologie als natuurwetehschap en de erkenning van de
psychologie als professie. Het kennisideaal van het preadvies
staat de ideate praktijk van de psycholoog - als professionele
beroepsbeoefenaar - in de weg.

Dat de psychologie een belangrijke natuurwetenschappelij-
ke component heeft, is duidelijk, maar bet is onterecht, onver-
standig en onvruchtbaar dat deel van de psychologie als de
psychologie zelf voor to stellen. De psychologie wordt daardoor
beperkt tot een gebied dat no juist de praktijk van de psy-
chologie met omvat en bovendien de psychologie als weten-
schap mythologiseert in termen van een autonome, rechtlijnige
ontwikkelfng, waarin de kennis zichzelf steeds verder verfijnt.
Zo heeft geen enkele wetenschap zich ontwikkeld en zo berooft
de psychologie zichzelf van de levensnoodzakelijke bevloeiing
met de steeds veranderende vragen en problemen van de prak-
tijk. Waar de geneeskunde zonder schroom elementen uit an-
dere wetenschappen overneemt of zich zelfs tevreden stelt met
technieken die weliswaar onbegrepen, maar praktisch wel
werkzaam zijn, gelooft de psychologie alleen in de eigen
kracht.

Zo groot is die kracht echter met en hij is zeker met van
then aard, dat de psycholoog in de praktijk de 'ingenieur' als
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model kan gebruiken (de dokter komt in bet advies als model
voor de psycholoog met meer voor). Misschien zou er in de
psychologie toch eens wat minder verlekkerd naar aanlokkelij-
ke modellen van andere beroepen gekeken moeten worden en
wat vrijmoediger met de modellen van andere wetenschappen
gewerkt moeten worden. De psychologie zal daar zeker alleen
maar interessanter van worden. Alles op eigen kracht en in
eigen huis willen doen, leidt tot inteelt, isolement en intoleran-
tie.

De psychologie is nog tang met klaar en zou ook helemaal met
klaar moeten willen zijn. In bet hele preadvies wordt over de
hele time een stellende en stellige positie ingenomen waar een
vragende en zoekende bonding meer adequaat lijkt to zijn. Dat
dit met meteen tot vaagheid, onzekerheid of identiteitsverlies
hoeft to leiden, blijkt wet uit de afscheidsrede Heeft de psy-
chologie wet zin? van Frijda (1993). Het antwoord is ja', maar
bet is een heel ander ja dan in het preadvies doorklinkt. Frijda's
psychologie is een vragende psychologie, die nooit `klaar' zal
kunnen zijn en die zich geplaatst weet tussen - en verbonden
met - de natuurwetenschappen en de sociale wetenschappen,
zelf empirisch en experimenteel van karakter is, maar ook re-
flectief en misschien zelfs enigszins normatief.

.Psychologie en professie

Kenmerkend voor een professie is dat bet gaat om persoonlijke
en op de andere persoon en zijn belangen gerichte dienstverle-
ning, gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke ken-
nis, praktische ervaring en persoonlijke intuitie. Professies hen-
den zich bezig met zaken die voor de vragende of opdracht-
gevende partij een groot en persoonlijk belang inhouden, dat
met general iseerbaar is. De psycholoog als professionele be-
roepsbeoefenaar is in de praktijk dan ook met in de eerste
plaats een theoretisch deskundige en zijn handelen is ook zeker
geen toegepaste wetenschap. Hij is eerst en vooral persoonlijk
dienstbaar, zakelijk deskundig en praktisch beschikbaar (Van
der Krogt, 1981; Reijzer, 1993).

Professional isering in de strikte zin van het woord is dan
ook maar voor een beperkt deel van de psychologen weggelegd:
voor de hulpverleners in de fndividuele gezondheidszorg (kli-
nisch psychologen, psychotherapeuten) en voor een bepaald
type adviseurs, bijvoorbeeld organisatie-adviseurs en beroeps-
keuze-adviseurs. Alle anderen zijn in eerste instantie functiona-
rissen, die aangesteld zijn om de taken van een organisatie nit
to voeren of om wetenschappelijk onderzoek to doen. De pro-
fessionals hebben we] de langste opleiding, maar tegelijkertijd
zijn zij juist bet minste aangewezen op de psychologie als we-
tenschap. Als ze daarvan afhankelijk zouden zijn, zouden ze
hun clientele snel verliezen: met de psychologie alleen worden
die onvoldoende bediend.

Clientele is belangrijk. De commissie besteedt er weinig
aandacht aan, maar bet is toch goed to beseffen dat de profes-
sievorming in de psychologie met afhankelijk is van de claim
van de psychologen of bet gewicht van de psychologie als we-
tenschap, zelfs met van wettelijke erkenning of titelbescher-
ming. Professievorming is in beslissende mate afhankelijk van
clientelevorming, van de aanwezigheid van mensen die - in dit
geval - van de diensten van psychologen gebruik willen maken,
die geloven in de kennis en kunde van psychologen, hopen op
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die manier beter hun problemen to kunnen oplossen en boven-
dfen bereid zijn daar ook de nodige financiele middelen voor
vrij to maken (De Swaan, 1978). Zonder kapitaalkrachtige
`friends and supporters' geen professie, zonder clienten met sta-
tus geen hulpverleners met status. Professies herschrijven hun
geschiedenis graag als de logische consequentie van superieur
wetenschappelijk inzicht, maar dat is grotendeels een mythe:
professies hebben wetenschappelijke kennis meer nodig ass le-
gitimatie voor hun gezag dan als grondslag voor hun praktijk.

Clientele en concurrentie

Psychologen zouden er goed aan doen zuinig to zijn op de
kleine en relatief rijke clientele die zij inmiddels hebben weten
to verwerven. Het is met moeilijk die weer to verliezen. Psy-
chologen zijn in de eerste plaats at elkaars concurrenten en
daarnaast moeten zij zich staande houden op een markt waar ze
met met succes een monopolie kunnen claimen. Dat geldt ze-
ker in de gezondheidszorg. Psychologen realiseren zich onvol-
doende dat de eigen van bekwaamheid die zij ten aanzien van
bepaalde vormen van beroepsuitoefening stellen hen met zo-
zeer onderscheiden van andere beroepsgroepen, alswel van an-
deren nit hun eigen heroepsgroep. Psychologen maken vooral
onderling onderscheid; de relevantie van dat onderscheid
wordt op de `marks' nauwelijks erkend en vaak met eens waar-
genomen, laat staan begrepen.

Schermen met bet gevaar van een `onoordeelkundige uit-
oefening van de psychologie', zoals de commissie doet, is dan
ook weinig effectief. De eenheid van bet vak is in de psycholo-
gie zeker nog niet zo ver voortgeschreden dat met enig gezag
gezegd kan worden wat `moet'. Van een eenheid van beroep is
bovendien nog zo weinig sprake, dat er zelfs geen consensus is
over wat `mag'. Effectieve sancties voor wat `met mag' ontbre-
ken vrijwel. Het is met zonder betekenis dat in de Wet beroe-
pen in de individuele gezondheidszorg (BIG) geen van de acti-
viteiten die door psychologen ondernomen kunnen worden ten
opzichte van hun clientele als een aan psychologen voorbehou-
den handeling wordt gezien. De scheidslijn tussen goed en
slecht, onoordeelkundig of met, loopt met tussen de psycholo-
gen en de anderen, maar loopt dwars door de beroepsgroep
been en is bovendien met gemakkelijk to objectiveren. De
grootste onzin is door psychologen als wetenschap verkocht en
de hoogste wetenschap is achteraf a] ettelijke malen gebleken
de grootste onzin to zijn. Op elk moment zijn psychologen
bereid om over elkaars werk zowel bet een als bet ander to
verklaren.

Het maatschappelijke beeld van de psycholoog is uiterst dif-
fuus. Dat is zeker met alleen een nadeel: de meeste mensen
weten echt het onderscheid tussen een psychiater en een psy-
choloog met to maken en de meeste psychologen zullen moeite
hebben de verschillende kwalificaties die bijvoorbeeld achter de
aanduiding `klinisch psycholoog' schuilgaan, nauwkeurig to
omschrijven. Voor de titel `PSYCHOLOOG NIP' is maar zo'n
kleine extra prestatie nodig, dat de gedachte aan een `nipte'
psycholoog zich bijna opdringt. Misschien is er ook met veel
meer nodig, maar dat noopt dan wet tot een zekere bescheiden-
heid. Kennelijk maakt het met zo veel uit of een psycholoog
lang of kort gestudeerd heeft of gesuperviseerd words. In ieder
geval met zo veel, dat er een groot en erkend maatschappelijk
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belang mee gemoeid is op dit gebied duidelijke grenzen aan to
geven. Denken psychologen - alle psychologen - misschien
toch to veel vanuit bet idee van een primaat op de kennis van
bet menselijk gedrag, terwijl er toch meer reden lijkt to zijn om
vooral de houding van we try harder' aan to nemen. Wat de
praktizerende psycholoog prettig meet onderscheiden, is met
zijn zelfbewustzijn, maar zijn bereidheid zich in to zetten voor
bet zelfbewustzijn van zijn clientele. Het zou dan wel prettig
zijn wanneer psychologen bet met elkaar eens konden worden
over hoeveel meer er behalve die bereidheid dan nog nodig is
dan ervaring, training, kennis en supervisie. Zolang de psy-
chologen bet zelf met weten of overtuigend weten to brengen,
kan met verwacht worden dat de
clientele de relevantie -van aller-
lei opleidingsverschillen inziet.

Markt en marketing

De stap naar de marketing is
hiermee gezet. Marketingtech-
nieken zijn voor een belangrijk
deel door psychologen ontwik-
keld, maar zelf zijn ze met zo
geed in bet gebruik ervan. De commissie doet er haar beklag
over dat er in de samenleving onvoldoende gebruik word[ ge-
maakt van `psychologische kennis', een klacht die ook Vroon in
1982 in zijn overzicht van bet psychologie-onderzoek in Ne-
derland al uitte: `Verbazingwekkend is dat van deze know-how
zo goed als Been gebruik wordt gemaakt.' Het kan zijn dat dit
teen zo was en nog steeds zo is, maar dan gaat bet toch met aan
dit aan de samenleving to verwijten. Kennelijk slagen de psy-
chologen er zelf onvoldoende in duidelijk to maken om welke
know-how bet dan precies gaat en hoe, waarvoor, en door wie
deze zou kunnen worden, ingezet. Aan gebrek aan belangstel-
ling voor psychologie in de samenleving kan bet met liggen.
Het kan natuurlijk zijn dat bet psychologen om andere kennis
to doen is dan waar de samenleving op dit moment belangstel-
ling voor heeft. Als dat zo is, zal er extra hard gewerkt moeten
worden om de samenleving ervan to overtuigen dat de psy-
chologie nog veel meer moois to bieden heeft en dat ze daar
haar voordeel mee kan doen. En als wat de psychologie biedt,
alleen door psychologen goed kan worden geboden, zal ook dat
overtuigend verteld moeten worden.

Dat geheurt met, maar bet preadvies bevat wel een subtiele
vorm van `negatieve' marketing van de psychologie. Met wie
willen de psychologen liever met gezien worden? Met de buren,
dat is wel duidelijk, want de pedagogen, de maatschappelijk
werkenden, de andragogen, de psychiaters en de sociologen
worden in bet preadvies doodgezwegen. Dat past in bet na-
drukkelijke kiezen voor de natuurwetenschappelijke en exacte
kant van de psychologie. Het zijn de natuurkundige, de bio-
loog, de neuroloog, de informaticus en de ingenieur die hier
bet hof words gemaakt. Vreemd en onbesproken aan deze keu-
ze voor de natuurwetenschappen en de status als hoogwaardig
technicus is natuurlijk wel dat de praktisch werkzame psycho-
loog zich op dit moment juist aan de andere kant van bet spec-
trum bevindt. Het felt dat ook steeds op bet hoogste niveau
wordt ingezet en dat de exacte en natuurwetenschappelijke
kant in de psychologie zijn praktijkmodel met lijkt to willen
vinden in bet beroep van monteur, analist of programmeur
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maakt duidelijk dat bet met alleen om een interpretatie van de
`state of the art' gaat, maar minstens zozeer om de `art of sta-
tus'.

Papier is geduldig. Het preadvies van de commissie wil de
psychologie eigenlijk van alle walletjes laten eten of beter ge-
zegd op alle schilden tegelijk hijsen: psychologie krijgt de sta-
tus van een exacte wetenschap en van een professie, van een
technologie en van een maatschappelijke praktijk, van een ver-
klarende en van een emanciperende wetenschap. Het is met zo
moeilijk dat allemaal a,an elkaar to schrijven, maar in de werke-
lijkheid zal dat toch met allemaal tegelijk mogelijk zijn. Er zal
gekozen moeten worden en dat betekent dat er ook pretenties

De psychologie zal in de 21ste eeuw ten van de

belangrijhste maatschappelijh vormende

krachten zijn

opgegeven moeten worden. De
academische weg is een steile,
de maatschappelijke weg een
gladde. De combinatie van beide
leidt tot ongelukken.

Een grote toekomst voor een
kleine psychologie

De psychologie is een jong vak,
omdat de meerderheid van de

psychologen relatief jong is en bet aantal beroepsbeoefenaren
nog snel groeit. In de eerste helft van de 21ste eeuw zullen er
veel psychologen zijn. Slechts een relatief klein deel van hen zal
meer hebben gehad dan de basisopleiding, bet doctoraaldiplo-
ma dus. Naar verwachting zullen de meeste studenten kiezen
voor een opleiding die perspectief biedt op een zelfstandige
beroepsuitoefening in de praktijk. De meerderheid zal daar
echter met toe kunnen doordringen, waardoor de psychologie -
ceteris paribus - in feite meer en meer bet karakter krijgt van
een algemeen vormende opleiding (met als trace, maar als re-
sultaat). Het kan natuurlijk ook anders, bijvoorbeeld door psy-
chologie in de eerste Ease uitsluitend als onderzoekersopleiding
aan to bieden en de praktijkopleiding psychologie alleen open
to stellen als tweede-faseopleiding, na de onderzoekersoplei-
ding of na een andere opleiding (geneeskunde, sociologic,
HBO). Het hele idee van de algemene vorming valt dan weg. In
feite zijn er zoveel varianten denkbaar en verdedigbaar - de
commissie doet zelf ook een aantal voorstellen - dat alleen al
daaruit blijkt dat bet om een zo met willekeurige, dan toch om
een politieke beslissing gaat, die vooral betrekking heeft op de
toekomst van de psychologen en nauwelijks van de psycholo-
gie. Niet de gevolgen van de wetenschappelijke ontwikkeling
bepalen de contouren van de opleiding, maar de gevolgen van
een ongebreidelde groei van bet aantal studenten: was algemeen
is, kan met exclusief zijn en leent zich dan ook slecht voor
professionalisering of vergelijking met beroepen (arts, advo-
caat) die hun exclusiviteit redelijk hebben weten to handha-
ven.

Los van de organisatie van de psychologie-opleiding en zelfs
enigszins los ook van de ontwikkeling van de psychologie als
wetenschap zal de psychologie in de 21ste eeuw een van de
belangrijkste maatschappelijk vormende krachten zijn. Psycho-
logische inzichten zullen in hoge mate de inrichting van bet
dagelijks leven blijven bepalen en ook steeds meer gebruikt
worden met bet oog op bet verbeteren van bet functioneren van
de eigen persoonlijkheid in relatie tot anderen en tot de doelen
die mensen zich in bet leven stellen. De psychologie zal daarbij
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vooral functioneren als kritische instantie, als bron van inzicht
over wat als psychisch schadelijk moet worden aangemerkt en
dus vermeden of gecorrigeerd client to worden.

De psychologie zal als vak Been eenheid meet zijn, zoals dat
ook nu al met bet geval is in de geneeskunde en bij rechten. De
betekenis van de eenheid van bet vak is ook erg relatief en
hoewel bet preadvies enerzijds sterk pleit voor handhaving van
de eenheid van her vak, draagt bet in zijn aanbevelingen toch al
bet zaad van de verdeling met zich mee. Het vasthouden aan de
fictie van de eenheid van bet vak belemmert bet zicht op de
interessante differentiatie die de psychologie doormaakt als:
- visie op de werkelijkheid en de mens;
- wetenschap, die met noodzakelijk alleen door psychologen

ontwikkeld wordt;
- als praktijk, sterk verbonden met bet functioneren van

mensen in de verschillende levensgebieden;
- als professie, bepaald door bet ethos van de persoonlijke en

persoonsgerichte dienstverlening;
- als kritiek, gedragen door kennis van wat schadelijk is voor

de individuele menselijke ontwikkeling en ontplooiing.

Psychologen zullen mogelijk meet dan tot nu toe bet geval is
bun verantwoordelijkheid nemen voor allerlei vormen van
maatschappelijke problematiek. In tegenstelling tot wat vaak
words gedacht, zal de psychologie daarbij met een geluks- en
aanpassingstechnologie ontwikkelen (dat zal een zaak zijn van
de farmacologie, de electronica en de gentechnologie), maar
leiden tot een vorm van reflective practitioning (Schon, 1983)
die nu nog bet kenmerk van de hoogwaardige beroepsbeoe-
fenaar geacht wordt. De psycholoog zal helpen die houding tot
ontwikkeling to brengen op heel verschillende levensgebieden.
In de toekomst zal die de houding van mensen in bet dagelijks
leven gaan kenmerken. De psychologie als wetenschap en prak-
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tijk past bij uitstek bij een egalitaire, individualistische, ratione-
le, `diesseitig' georienteerde en democratisch gestructureerde
samenleving. De psychologie functioneert daarin met als aan-
passingsmechanisme, maar als transactionele strategie in een
bestaan dat op voortdurende onderhandeling, besluitvorming,
reflectie is aangewezen, in bet teken staat van respect voor de
autonomie van de ander en toch gehouden is bet leven als een
samenleven to voltrekken. Psychologie heeft zin zolang de psy-
chologie mede die zin kan, wil en mag geven.
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