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Wat bezielt de psychologie?

Diep dankbaar en blij, sta ik hier op deze historische plek om mijn rede uit te 
spreken en daarmee mijn hoogleraarschap officieel te aanvaarden. Zonder jullie 
stond ik hier niet. Ieder van jullie heeft een bijdrage geleverd om dit mogelijk te 
maken en ik dank jullie daarvoor uit de grond van mijn hart. Ik weet dat dank- 
zegging aan het einde hoort, maar ik kon het niet laten om er ook mee te beginnen. 
Het liefst zou ik een lied zingen of een prachtig gedicht declameren, hier in het hart 
van de wetenschap. 

Ik hoor mijn kinderen nu denken: ”Ma doe normaal”. Ik hoor mijn vrienden 
en vriendinnen nu denken “typisch Liesbeth”. En ik hoor mijn wetenschappelijke 
collega’s nu denken: “hebben we er wel goed aangedaan om deze mevrouw tot 
hoogleraar te benoemen?” 

De wetenschap vraagt juist om kritische en eigenzinnige mensen. En ja, 
collega’s, jullie hebben er goed aan gedaan om mij te benoemen, want jullie tonen 
lef om een hoogleraar in je midden te verwelkomen die haar tijd aan kwaliteit van 
onderwijs mag besteden.

Ik ben een vreemdeling en heb na een lange zoektocht in het leven aan de 
universiteit mijn vorm gevonden en werk met vreugde aan dit mooie academische, 
psychologische huis dat vele kamers kent. Ik ben een vat vol tegenstrijdigheden. Er 
huist een monnik, een moeder, een minnares, een burgervrouw, een speels kind en 
een geleerde in mij die maar moeilijk tot een verhaal, tot een zelf kunnen komen. 
Heel sterk ervaar ik dat ik gevormd word door anderen. De belangrijkste spiegel is 
onze medemens. Ik word een ik door het bestaan van andere mensen om mij heen, 
waaraan ik mij spiegel. Vanuit dit besef dat mensen relationele wezens zijn, moest ik 
wel beginnen met danken.

In teksten van vele eeuwen geleden en in teksten van nu, herken ik dit mysterie: 
de fictie van het zelf. 

Psychologie, leer van de ziel, oh, het lijkt onbegonnen werk, want:
“Wie spreekt over zichzelf, schetst een portret.
Wat we zien, is een beeld van de schilder,
Niet degene die schildert. Dat beeld verwijst.
Een portret lijkt op degene die is afgebeeld.
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De gelijkenis bevat in die zin waarheid.
Toch is het portret niet de afgebeelde zelf.
Het beeld in de spiegel kan alleen maar waar zijn 
Als het niet de afgebeelde zelf is.
Je kunt nooit een directe blik op het zelf werpen.
Wat wij zien in een spiegel is een verwijzing naar ons zelf.”

Dat is Augustinus’ ontdekking. 

Als we onszelf nooit rechtstreeks kunnen kennen, dan maar via een omweg en 
dat is wat de psychologie probeert. 

Mocht u denken dat psychologie een enkele theorie omvat, die alles kan 
verklaren, dan heeft u het mis. Als ik alle onderwerpen noem die we onderzoeken 
en doceren, dan zijn mijn drie kwartier al voorbij. Ik doe een poging in vogelvlucht 
te schetsen waar de psychologie zich mee bezighoudt.

Psychologie wordt gedefinieerd als de wetenschappelijke bestudering van gedrag 
en mentale processen en de relaties tussen beide. Psychologie heeft een natuur- 
wetenschappelijke en een sociaalwetenschappelijke kant. Beschrijven, begrijpen, 
voorspellen en controleren van gedrag zijn belangrijke doelen voor een psycholoog. 
Op deze manier kunnen we tot academisch psychologische inzichten komen. 

In de filosofie en literatuur worden prachtige verhalen verteld en beschreven 
over wat de mens is. De mens is een biologisch wezen, gedreven door zijn driften. 
De mens is een verhalenverteller, die allerlei gebeurtenissen een plaats probeert te 
geven binnen het eigen geconstrueerde verhaal. De mens is een machine. De mens 
is in wezen goed, maar kan door sociaal-economische omstandigheden van het 
rechte pad af raken. De mens is in wezen slecht en kan via socialisatie en onder-
drukking van allerlei slechte cognities en emoties toch nog een aardige sociale 
burger worden. De mens is een kind van God en wie leeft naar zijn wetten, zal het 
eeuwige leven erven. De mens is zijn hersenen. 

De overeenkomst in deze verhalen? We vergelijken de mens met iets of iemand 
anders. De vraag naar wat een mens is, verwijst naar een relatie. Zouden we dan 
kunnen stellen dat de mens een relationeel wezen is?
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Elke tijd heeft een dominant verhaal over wat de mens is. Het dominante 
verhaal van nu is dat de mens een autonoom, biologisch wezen is. Een biologisch 
wezen dat, als hij/zij maar hard genoeg werkt, alles kan realiseren en bereiken. In 
de wetenschap is het evolutionair biologisch paradigma dominant. De psychologie 
kan de vraag WAT een mens is, niet beantwoorden. Toch spelen mensbeelden een 
rol in het psychologisch onderzoek, in het academisch onderwijs en in de psycholo-
gische praktijk. Piet Vroon en Douwe Draaisma hebben in de jaren tachtig van de 
vorige eeuw een boekje geschreven over metaforen van de psychologie. Heel 
interessant, om de gebruikte metaforen over wat een mens is zo in de tijd beschre-
ven te zien. De mens van nu wordt met een computer vergeleken, die een netwerk 
van relaties onderhoudt. Leeftijdsloos, zonder gezicht en lichaam en zonder vaste 
kern. De meeste mensen beleven zichzelf wel degelijk als iemand met een kern. 

Als ik vanuit het huidige mensbeeld de vraag ‘Wat bezielt de psychologie?’ 
probeer te beantwoorden dan zeg ik: De psychologie brengt de functies van het 
brein in beeld om van daaruit gedrag en emoties te voorspellen. Het uiteindelijke 
doel is het welzijn van mensen te verbeteren. De bezieling van de onderzoekers 
heeft te maken met de fascinatie voor het brein en het oprecht willen weten hoe 
het in onze bovenkamer functioneert. Andere groepen onderzoekers spannen zich 
in om meer over rechtvaardigheid, agressie van kinderen of rouwverwerking te 
weten te komen om op die manier te samenleving van dienst te zijn. Deze onder-
zoekers doceren gepassioneerd aan studenten over hun nieuwe onderzoeksresul- 
taten. Dat is toch wel het bijzondere van universitair onderwijs. 

Binnen de psychologie is consensus over de biologische grondslag en de grote 
rol van cognities. Het debat spitst zich naar mijn mening toe op de vraag of mensen 
wel zo autonoom zijn. De rol van automatische en onbewuste processen, de rol van 
emoties als bron van kennis - spannende onderzoeksthema’s die het huidige 
mensbeeld over autonomie doet wankelen. 

Binnen het toegepaste psychologische onderzoek vindt eveneens kennisontwik-
keling plaats. Fundamenteel en toegepast onderzoek staan niet lijnrecht tegenover 
elkaar, maar zijn beide waardevol.

Onderzoeksvisitaties zijn innig tevreden over het Utrechtse psychologie 
onderzoek en ook ons onderwijs wordt positief beoordeeld. Niks meer aan doen, 
zou je zeggen.
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Toch wil ik, en velen met mij, de kwaliteit van het onderwijs blijven verbeteren. 
Juist omdat onze wetenschappelijke inzichten veranderen, maar ook de behoeften 
van de samenleving niet statisch zijn. 

Kijkend naar het bachelor curriculum psychologie, zien we dat daar nog winst 
te behalen valt op het gebied van geschiedenis, wetenschapsfilosofie en in het 
bijzonder op het gebied van moreel handelen. Op welke manier kunnen wij 
studenten beter uitrusten voor hun toekomstig werk als psycholoog? Ik denk door 
hen meer historisch besef bij te brengen van de geschiedenis en grondslagen van de 
psychologie en door de studenten meer te laten oefenen met reflectie op hun 
denken en handelen. Binnen het management team van het Onderwijs Instituut en 
samen met de hoogleraren psychologie zijn we daar al hard mee bezig.

In deze rede vertel ik summier iets over de geschiedenis van psychologie en 
daarna over het belang van wetenschapsfilosofie in het psychologie onderwijs en 
vervolgens het moreel handelen van psychologie studenten. Ik rond af met een 
onderzoek naar beelden over wetenschappers, dat we op dit moment uitvoeren.

Wat voor beeld heeft u van psychologie?

Als ik aan u vraag, noem een bekende psycholoog, wie noemt u dan?  
Ik vermoed dat u waarschijnlijk Dr. Phil of Freud zegt. 

Al een aantal jaren verschijnt Dr. Phil iedere middag op televisie met een keur 
aan onderwerpen. Hij vertelt wat goed en fout is, hij ondersteunt mensen in hun 
veranderingen, fronst zijn wenkbrauwen als hij het ergens niet mee eens is, neemt 
stelling en adviseert er lustig op los. Van zijn boeken worden er wereldwijd 
miljoenen verkocht. Mensen hangen aan zijn lippen: adviseer me, spreek me streng 
toe, vertel me wat ik moet doen.

Een deel van het gedachtegoed van Freud is terug te vinden in onze samen- 
leving. Iedereen kent de woorden ‘onbewuste’, ‘penisnijd’ en ‘ego’ en hecht aan  
die woorden een bepaalde betekenis. Ook de Freudiaanse verspreking zorgt vaak 
voor hilariteit.
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In boekwinkels zijn rijen populaire psychologieboeken te vinden. Televisiepro-
gramma’s vertonen regelmatig psychologische onderwerpen. Tijdschriften ruimen 
pagina’s in om psychologen aan het woord te laten. Het Psychologie Magazine ligt 
op elke hoek van de straat te koop. Maar wat voor psychologische kennis is dat die 
zo ruim voorhanden is in de media? In de media wordt veel gebruik gemaakt van 
oneliners, makkelijke oplossingen voor ingewikkelde problemen, uitgesproken door 
mensen die als expert naar voren worden geschoven. Lang niet altijd mensen met 
een academische psychologische opleiding. Ieders mening lijkt even belangrijk en 
evenveel waard. Het verschil tussen amateur en professional lijkt verdwenen. 
Iedereen is in zijn hart toch een psycholoog?

Fijn toch als je vakgebied zo in de belangstelling staat, zult u misschien denken. 
Maar is dat wel zo? Staat het vakgebied psychologie in de belangstelling of alleen 
een slap aftreksel daarvan? 

Aan de Nederlandse universiteiten wordt noch Dr. Phil en nauwelijks Freud 
gedoceerd. Een grote variatie aan onderwerpen en perspectieven wordt in het 
huidige academische psychologie onderwijs gedoceerd. Het grote scala aan onder-
werpen maakt psychologie als discipline onherkenbaar. 

Ik vermoed dat veel jonge mensen psychologie gaan studeren in de hoop EEN 
GROTE allesomvattende psychologische theorie te leren die alle aspecten van het 
menselijk gedrag verklaart en inzichtelijk maakt. Dat is niet zo. De stand van zaken 
is dat er veel verschillende theorieën gebruikt worden die alle een deelaspect van 
het menselijk gedrag in kaart brengen. Misschien is het beter te spreken over 
‘psychologische studies’, in plaats van psychologie.

Wanneer we de gebruikte onderzoeksmethoden bekijken die door psychologen 
ingezet worden om hun kennis te vergaren, dan zien we meer eenheid. 

Psychologie is een relatief jonge wetenschap en misschien om die reden vaak in 
conflict met allerlei volkswijsheden. Een voorbeeld in dit verband is de volkswijs-
heid dat wij slechts 10 procent van onze hersenen gebruiken, terwijl daar vanuit de 
cognitieve neurowetenschap geen basis voor is. Maar deze overtuiging is zo sterk, 
dat zij zich niet laat veranderen door psychologisch onderzoek. In de media en 
huiskamers wordt vaak gezegd ‘het is maar een theorie’, alsof het een gedachte is, 
een gok, naast allerlei andere mogelijkheden. Maar een theorie in wetenschappelijk 
zin is een bouwwerk van concepten dat door grote hoeveelheden data wordt 
ondersteund. Eén van de stellingen van Ludwig Wittgenstein onderstreept helder 
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het voorgaande. “Wij voelen dat zelfs als alle mogelijke wetenschappelijke vragen 
beantwoord zouden zijn, onze levensvragen nog helemaal niet zijn aangeroerd” 
(Tractatus Logico-Philosophicus). 

Vanaf 1921 kan men in Utrecht als eerste universiteit in Nederland afstuderen in 
de psychologie. Men werd psycholoog door het kandidaatsexamen filosofie, te 
vervolgen met een doctoraalexamen psychologie aan de faculteit der Letteren  
en Wijsbegeerte.
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Geschiedenis van de psychologie in Utrecht

Met de benoeming van Roels (1922) was de eerste leerstoel empirische psycho-
logie een feit. 

In een tijd waarin het vak op zoek was een plaats in de academische wereld te 
krijgen door middel van een natuurwetenschappelijk fundament voor de psychologie 
of via de toegepaste vormen van psychologie, besloot Roels de tweede weg te 
kiezen. Het verschil tussen fundamentele en toegepaste psychologie was al vanaf  
het begin van de oprichting van psychologie een controverse, die doorloopt tot aan 
het heden. 

Na de Tweede Wereldoorlog gaat het hard met de psychologie in Utrecht. 
Roels werd ontslagen en opgevolgd door Buytendijk, die in 1946 hoogleraar 
Algemene Psychologie werd bij de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 

Jos Dijkhuis, die jarenlang als hoogleraar en decaan van de faculteit werkte, 
vertelde dat de psychologiestudenten zich helemaal overgaven aan Buytendijk, 
hoewel zij hem nauwelijks begrepen. Twee uur college van Buytendijk moest 
gedurende een hele dag in hun groep bediscussieerd worden en van die discussies 
genoten de studenten zeer. Een bijproduct van die fenomenologie colleges was de 
gewekte belangstelling voor romans. Tot diep in de nacht werden Franse en 
Russische romans besproken. Het hoorde in Utrecht tijdens die jaren tot de 
omgangscultuur om die boeken gelezen te hebben. 

Een ander mooi citaat van Jos Dijkhuis is: “We begrepen niet precies wat 
fenomenologie was (er was daarover geen methodologische reflectie) maar beseften 
duidelijk waar de fenomenologie voor stond, een personalistische visie, aandacht 
voor de mens als geheel, als uniek individu, die zijn eigen wereld ontwerpt, doordat 
hij daaraan betekenissen geeft, en die alleen te begrijpen is, vanuit zijn analyse van 
zijn leefsituatie en door ‘ontmoeting’. In de ontmoeting met de ander groeit de 
mens tot zelfbepaling, verwerkelijkt hij waarde.

“Dit alles sprak uiteraard aan, want iedereen wil liever begrepen en ontmoet 
worden, dan als een resultante van statische berekeningen, geklasseerd worden”. 
Einde citaat.

Naast de fenomenologische colleges, die typisch Utrechts waren, werden er 
practica gegeven, geleid door Kouwer en later door Linschoten.

Langeveld was de eerste in Nederland die de praktijk betrok bij de universitaire 



10 Wat bezielt de psychologie? - Liesbeth Woertman 

Utrechtse opleiding en dat sprak studenten zeer aan. De psychologie was toen al 
veelvormig en verdeeld in subgroepen met onderzoekers die het met elkaar eens 
waren en alle andere richtingen verwerpelijk vonden. Lees het boek “Inleiding tot 
de psychologie” van Kouwer en Linschoten, de twee belangrijke psychologen van 
de jaren vijftig. “Niet in de geïsoleerde ervaringen en gedragingen, maar in de 
situatie ligt het uitgangspunt voor de psychologische praktijk” (pag. 85). Het situatie 
begrip is het kernbegrip van de fenomenologische psychologie.

Achteraf zegt Dijkhuis over die periode: “We moesten zelf als studenten uit die 
brokstukken maar een geheel proberen te maken. Het totaalprogramma had geen 
enkele samenhang. De kloof tussen de psychologiestudie en wat de studenten er 
mee konden werd steeds groter”.

In 1949 introduceerde Van Lennep het begrip klinische psychologie. Jos 
Dijkhuis heeft de Utrechtse opleiding klinische psychologie vormgegeven. Het 
moest een wetenschappelijke praktijkopleiding worden. De studie psychologie 
duurde in die periode nominaal 6 jaar. 

Eind jaren vijftig was de populariteit van de fenomenologie in Utrecht tanende. 
De praktijkpsychologen richten hun ogen meer naar Amerika voor literatuur en de 
empirische psychologen wonnen steeds meer terrein. 

In 1963 besloot de overheid de instelling van overkoepelende faculteiten 
mogelijk te maken en zo ontstond de faculteit ‘Sociale Wetenschappen’. In 1970 
waren er 1254 studenten psychologie ingeschreven, waarvan ongeveer 300 zich 
specialiseerden in de klinische psychologie. De duur van het nominale studiepro-
gramma was teruggebracht naar 5 jaar, 3 jaar kandidaats en slechts 2 jaar doctoraal. 
De medewerkers van toen vroegen zich af of zij hun studenten nog wel goed 
konden opleiden. De democratiseringsgolf zette alles wat opgebouwd was op losse 
schroeven. Psychologie moest maatschappijkritische psychologie worden. Er 
ontstonden vier groepen psychologie: Ontwikkelingspsychologie, die formeel bij 
Pedagogiek hoorde maar inhoudelijk bij psychologie, het Psychologisch Laborato-
rium, het Instituut voor Sociale Psychologie en het Instituut voor Klinische en 
Industriële Psychologie (ICIP). Er heerste bestuurlijke wanorde en in 1975 greep 
het college van bestuur in en werd psychologie onder curatele gesteld. Lees het 
hoofdstuk van René van Hezewijk, uit het boek van Koops ‘De sociale weten-
schappen in Utrecht’, voor meer veelzeggende details over deze roerige periode. 

Het studentenaantal bleef groeien en het werd steeds moeilijker om praktijk- 
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trainingen aan studenten te geven, zodat zij goed voorbereid waren op hun  
toekomst. Eind jaren zeventig werd besloten dat de praktijk postdoctoraal georga- 
niseerd moest worden.

Er was een waaier aan specialistische leerstoelen ontstaan, bijvoorbeeld in 1985 
waren er vijftien. Dit leverde opnieuw felle debatten op over wat het doel van 
onderzoek was en op welke manieren onderzoek het best gedaan kon worden. Van 
Hezewijk beschrijft twee kampen. “Enerzijds degenen die meenden dat men in de 
wetenschap op zoek was naar ware uitspraken en die een empirisch analytische 
aanpak voorstonden. Zij verkozen dus een methodologie die zoveel mogelijk 
objectiviteit zocht door het gebruik van persoonsonafhankelijke instrumenten – van 
vragenlijsten tot aan EEG, van systematische dubbelblinde observatie tot reactietijd-
meting. Aan de andere kant de opvatting dat het doel van de wetenschap vooral de 
emancipatie van patiënt tot cliënt was, van klasse tot belangengroep – met als 
primaire aanpak de systematische maar nog steeds betrokken verwerking van eigen 
ervaringen. Dezelfde discussie als tijdens de fenomenologische Utrechtse periode.”

Er was in die tijd een sterke overtuiging onder studenten en docenten dat in de 
psychologie vooral emancipatie een belangrijke rol moest spelen om de zwakkere 
groepen meer kansen te geven. Ik studeerde zelf psychologie in Utrecht in de jaren 
tachtig en ik kan u vertellen dat ik met veel plezier cursussen bij vrouwen- en 
homostudies heb gevolgd. Het was niet alleen plezierig, maar ook leerzaam, omdat 
allerlei vanzelfsprekendheden onderuit gehaald werden en mijn denken zeker door 
deze cursussen is gescherpt. Wat bezielde mij om psychologie te gaan studeren? Ik 
wilde ontdekken hoe ver ik kon reiken. Ik had een hartstochtelijk verlangen om te 
groeien, zonder vooropgezet plan en zonder richting, maar ontvankelijk om te 
begrijpen en om mijn mogelijkheden te vergroten. Het had ook filosofie kunnen 
zijn of nog een andere studie, maar ik wilde leren. 

Er moest er in de jaren tachtig bezuinigd worden. De faculteit Sociale Weten-
schappen moest 20% bezuinigen op personeel. Dat betekende reorganisatie. Het 
plan voor Selectie, Krimp en Groei (SKG 1987-1991) van het ministerie wilde doel-
matigheid in het onderwijs bevorderen en minder bureaucratie. Het personeel 
mopperde, omdat in elke vakgroep een deel van het wetenschappelijk personeel een 
onderwijstaak kreeg ten behoeve van de studierichting algemene sociale weten-
schappen. In 1988 werden in Nederland de psychologieopleidingen voor het eerst 
gevisiteerd en hun oordeel was dat er teveel keuzemogelijkheden werden aangebo-
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den die niet garandeerden dat alle psychologiestudenten afstudeerden met voldoende 
psychologie in het pakket. Even dreigde zelfs de opheffing en verdwijnen van de 
studierichting psychologie uit Utrecht. De faculteit Sociale Wetenschappen verde-
digde zich met succes met het argument dat het nieuwe experiment ASW niet kon 
slagen zonder inbreng van psychologie. Heel even is er eenheid in de tent.

De geïntegreerde faculteit met zelfstandige disciplines dient zich aan. Onder- 
tussen blijven de studenten toestromen. Er zijn voortdurend discussies over kwali-
teitsbewaking en studiebegeleiding. Vooral in de psychologie blijft men pleiten  
voor meer psychologievakken in het eerste jaar vanwege de eisen die de beroeps-
vereniging van psychologen het NIP stelt. Belangrijkste punten zijn het versterken 
van betrokkenheid van studenten en docenten en meer kwaliteit om op die manier 
het rendement te verhogen. 

In 2002 werd de bachelor-masterstructuur ingevoerd.
Wat kunnen we leren van deze schets door de geschiedenis van de Utrechtse 

psychologie? De controverse tussen fundamenteel en toegepast psychologisch 
onderzoek speelt al vanaf de oprichting. De studieduur is in de loop der jaren 
teruggebracht van zeven naar drie jaar voor de bachelor en één jaar masteronder-
wijs. De studie psychologie heeft altijd veel studenten getrokken. Bezielde  
geleerden zijn er ook altijd geweest en financiële problemen eveneens. 

Er wordt op dit moment binnen psychologie beter samengewerkt dan ooit. 
Meer samenwerken is zeer gewenst om tot een nog beter onderwijs curriculum 
psychologie te komen. 

Hoe staat het met het Utrechtse psychologieonderwijs in 2010?

Jaarlijks staan duizenden meisjes en in mindere mate jongens te trappelen om 
aan een studie psychologie te beginnen. In Utrecht hebben we al enkele jaren een 
numerus fixus van 500 studenten. Waar dromen zij van? Wat bezielt hen? Welk 
beeld hebben zij van een wetenschappelijke studie psychologie? 

Ik ben bang dat toekomstige studenten psychologie meer Dr. Phil en Oprah 
voor ogen hebben dan professor doctor Frans Verstraten, professor doctor Kees van 
de Bos of professor doctor Maggie Stroebe om enkele geleerden bij naam te 
noemen van het Departement Psychologie. Lopen de toekomstige studenten rond 
met levensvragen en identiteitsproblemen waar zij een antwoord op proberen te 
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vinden binnen hun studie? Ik vermoed dat dit zo is. Ongeveer 2500 jonge mensen 
studeren momenteel in Utrecht psychologie, waaronder een groot deel goed 
gemotiveerde mensen, waarmee het plezierig werken is.

Ik ga u niet in detail vertellen hoe het huidige curriculum psychologie eruit ziet, 
want de collega’s en studenten weten dat al en voor andere gasten is dat saai. 
Informatief is wel dat Methoden en Technieken van Onderzoek een centrale rol 
spelen in ons bacheloronderwijs en dat studenten inleidingen in de belangrijkste 
huidige vakgebieden van de psychologie, onderwezen krijgen. De psychologie heeft 
qua onderwerpen een grote omvang gekregen: van biologische aspecten op 
moleculair niveau tot aan sociale psychologie op intergroepsniveau, van persoonlijk-
heidsfactoren tot ontwikkelingsperspectief. Uit dit woud van onderwerpen maken 
studenten in hun tweede jaar een keuze tussen klinische- en gezondheidspsycholo-
gie, kinder- en jeugdpsychologie, functieleer, sociale psychologie of arbeid- en 
organisatiepsychologie. 

De meeste studenten behalen binnen vier jaren hun bachelordiploma psychologie. 
We hebben in Utrecht de beste rendementscijfers van het land. 

Een klein deel van hen gaat reizen of werken en het merendeel kiest voor een 
master psychologie. Jammer genoeg duurt een master psychologie maar één jaar, 
behalve de onderzoeksmaster die twee jaar duurt. Veel te kort om studenten goed 
voor te bereiden op hun toekomstige beroep.

Een afgestudeerde bachelorstudent psychologie beschikt in voldoende mate over de 
kennis, vaardigheden en houding om:
1.  (in principe) toegelaten te kunnen worden tot een masteropleiding in de 

psychologie of;
2.  een beroep te kunnen uitoefenen waarvoor academische vorming, onderzoeks-

scholing en grondige kennis van de psychologie geschikte kwalificaties zijn.

De houdingsaspecten als eindtermen van de bacheloropleiding zijn goed geformu-
leerd, namelijk: de student
−  toont een constructieve houding ten opzichte van de psychologie en de weten-

schap in het algemeen;
−  onderscheidt een wetenschappelijke redeneertrant van een niet-wetenschappelijke 

redeneertrant, benadert empirische kennisaanspraken wetenschappelijk en 
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verdedigt die benadering tegenover niet-wetenschappelijke benaderingen;
−  toont een zowel open als kritische houding ten opzichte van theorieën en 

praktijken in de psychologie en de wetenschap in het algemeen;
−  heeft een open oog voor de beperkingen van de wetenschap, in het bijzonder de 

psychologie en de toepasbaarheid daarvan en is hierover duidelijk tegenover 
anderen;

−  geeft zich bij de gebruikmaking van wetenschappelijke kennis rekenschap van 
de bredere, dat wil zeggen de maatschappelijke, ethische en (wetenschaps)
filosofische context waarin dat gebeurt;

−  respecteert de menselijke waardigheid, de onderlinge gelijkwaardigheid van 
mensen en houdt in zijn academisch/psychologisch handelen rekening met de 
belangen van anderen, en;

−  neemt zelf verantwoordelijkheid voor de wetenschappelijke/academische/
psychologische kwaliteit van het eigen handelen.

De weg naar het behalen van deze houdingsaspecten kan verbeterd worden.  
Op dit moment testen we de psychologie studenten vooral op kennis en vaardig- 
heden en minder op houding. Studenten zelf verantwoordelijkheid te laten nemen 
voor hun studie is verweven in de opbouw van het programma, maar kan nog veel 
consequenter worden uitgevoerd. 

Daar wil ik de komende jaren aan werken, maar vooral wil ik studenten beter 
laten reflecteren op hun kennis en handelen.
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Het belang van wetenschapsfilosofie en moreel handelen 
binnen psychologie

Wetenschapsfilosofie is de tak van de filosofie die zich bezig houdt met de 
filosofische basis, vooronderstellingen en consequenties van wetenschap. In Utrecht 
hebben we een prachtige minor wetenschapsfilosofie waar studenten van allerlei 
richtingen aan deel mogen nemen. Een minor is een samenhangend geheel van 
minimaal vier cursussen. Wetenschap wordt bekeken vanuit de geschiedenis, de 
filosofie en de ethiek. Heel leerzaam voor studenten psychologie om hun grond- 
slagen te kennen. Ik vind dat we niet alleen aan onze excellente studenten, maar  
aan alle studenten psychologie deze cursussen moeten bieden. 

Psychologen beschikken over goed doordachte onderzoeksmethoden. Daar is ruim 
aandacht aan besteed in het bacheloronderwijs binnen psychologie. Maar dat is niet 
voldoende: ook creativiteit, een kritische geest, enige zelfkennis en een besef van eigen 
moreel handelen zijn noodzakelijke vereisten om als psycholoog aan de slag te gaan. 

De samenleving heeft behoefte aan wetenschappelijk opgeleide psychologen, die 
vaak komen te werken in posities waarin zij verantwoordelijkheid dragen en van 
daaruit levens van mensen zullen beïnvloeden. Juist omdat onze psychologen gaan 
werken met mensen in nood, mensen die in de war en ongelukkig zijn en advies 
vragen, is niet alleen de vraag van belang WAT men tijdens de opleiding leert, maar 
ook de vraag tot WIE we jonge mensen helpen uitgroeien.

Martha Nussbaum stelt in haar boek ‘Cultivating Humanity’ dat wetenschappe-
lijke opleidingen ook opleidingen tot burgerschap dienen te zijn. Haar uiteenzet- 
tingen van de cognitieve opvatting van emoties zijn interessant, omdat zij die in 
verband brengt met een morele theorie over het goede leven. Afhankelijkheid en 
kwetsbaarheid zijn volgens Nussbaum inherent aan het goede leven. Het stimuleren 
van aandacht en sensibiliteit voor kwesties die voorbij het eigen ego en de eigen 
groep liggen, brengt Nussbaum in verband met het versterken van de narratieve 
verbeeldingskracht, de verplaatsing in de verhalen van anderen, waardoor kennen 
kan groeien naar herkennen en erkennen. 

Ook het door Frans de Waal en andere auteurs gehanteerde begrip empathie is 
een belangrijke competentie voor psychologen. Beslissingen nemen we op grond 
van rationele, emotionele of intuïtieve afwegingen. Emoties zijn niet alleen een 
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startpunt, ze zijn ook een belangrijk bron van kennis (De Waal, Damasio).
Mensen lijken intuïtief te beseffen, dat bewogen worden de basis van empathie 

en daarmee van ethiek is (Iacoboni, 2006). Spiegelneuronen belichamen de diepste 
manier waarop we met elkaar in relatie staan en elkaar begrijpen: ze tonen aan dat 
we gemaakt zijn voor empathie en dat zou ons moeten inspireren invloed uit te 
oefenen op onze samenleving en onze wereld te verbeteren (Iacoboni p. 221).

Inspirerende auteurs, maar ik vind het niet eenvoudig om hun werk te vertalen 
naar de praktijk van het onderwijs. Het maken van opdrachten die een weerslag 
vormen van psychologische praktijken, authentieke taken zoals dat in onderwijs-
kundig land heet, is een uitdaging voor de komende jaren. 

Ik vind zelfkennis en reflectie belangrijk voor studenten die psychologie 
studeren. Je bent zelf je belangrijkste instrument. Conceptuele kennis is een andere 
belangrijke dimensie binnen de wetenschap. Deze kennis is objectief, voor iedereen 
hetzelfde, op papier vast te leggen en wordt geleerd door te studeren. Praktische 
kennis is ervaringskennis en persoonsgebonden, lastig expliciet te maken en wordt 
geleerd door te doen. 

We kunnen zeggen dat binnen de hbo-opleiding psychologie studenten meer 
voorbereid worden vanuit praktische kennis en dat de wetenschappelijke opleiding 
psychologie meer gericht is op conceptuele kennis. Ik pleit ervoor om beide soorten 
kennis in de bachelor opleiding psychologie met elkaar te verbinden. 

Recent neuropsychologisch onderzoek laat zien dat bij complexe besluiten naast 
rationele ook emotionele en intuïtieve overwegingen een rol spelen (Damasio, 
1994; Dijksterhuis 2007). Willen we studenten realistisch voorbereiden op het 
nemen van ingewikkelde beslissingen, dan helpen we hen als we hen leren hun 
wetenschappelijk en moreel redeneren te verbeteren.

Een bachelor opleiding psychologie zou een student voldoende gereedschap 
moeten bieden om ‘zichzelf als instrument’ beter te begrijpen. Het besef dat 
waarneming altijd door een theorie wordt gestuurd, is dan voor de afgestudeerde 
bachelor psychologie gesneden koek. Origineel kun je alleen zijn tegenover de 
traditie van bestaande denkbeelden. Het is om die reden van belang de geschiedenis 
van psychologie te kennen.

Er is geen wereld zonder een idee van de wereld, de kijk schept de werkelijk-
heid (Otten, 2009). Er is geen psychologie zonder een idee van de psychologie, de 
kijk schept de werkelijkheid.
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De universiteit kan men als een geografische aanduiding opvatten. In Utrecht 
spreken we over De Uithof en de binnenstad waar vele panden samen de  
Universiteit Utrecht vormen. Twee prachtige bibliotheken en botanische tuinen 
maken de universiteit compleet. 

De universiteit kan gezien worden als een supermarkt, waar studenten al 
winkelend van het ene naar het andere vak gaan en op die manier een bachelor- 
diploma behalen.

De universiteit wordt steeds meer gezien als een bedrijf, gericht op een markt, 
bestuurd door managers. De vraag is: wat is de universiteit?

De universiteit zou in ieder geval een gemeenschap moeten zijn, van mensen 
die een passie en doel delen, een gemeenschap van meesters en wie dat door studie 
willen worden, ‘a community of learning’. Universitas magistrorum et studiosorum. 

De universiteit bevindt zich tussen mensen: het is een relationele ervaring tussen 
studenten en docenten, die met elkaar de universiteit maken. Dat wordt bedoeld 
met ‘meedoen is slagen’. Niet meedoen in de zin van braaf doen wat er gezegd 
wordt, maar mee DOEN, als werkwoord.
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Vrouwelijke studenten: een contradictie?

Tot nu toe heb ik alleen gesproken over de sekseneutrale term ‘studenten’. De 
praktijk is dat meer dan 80% van de psychologiestudenten tegenwoordig vrouw is. 

Net als ikzelf, moeten mijn studenten een weg zien te vinden in de verschil-
lende rollen die zij vervullen. Studenten van tegenwoordig, merendeel meisjes, 
studeren niet alleen, maar hebben bijna allemaal een bijbaan. Uit een recent 
onderzoek van Peter Lugtig onder eerstejaars psychologiestudenten blijkt dat bij 
aanvang van de studie iets meer dan de helft van de studenten een bijbaan heeft van 
gemiddeld 9 uur. Studenten van nu zijn voor het merendeel meisjes met een 
bijbaan, die ook dochter, vriendin en geliefde zijn, om de meest voor de hand 
liggende rollen te benoemen.

Ontwikkelingspsychologisch worden mensen vanaf 18 jaar geconfronteerd met 
allerlei nieuwe ontwikkelingstaken. Deze formatieve periode wordt als overgangs-
tijd gezien, waarin zij kunnen experimenteren met kleding, seksueel gedrag en 
relaties en waarin zij nog geen definitieve keuzes hoeven te maken. 

Interessant uit het eerstejaars onderzoek van Peter Lugtig die in het voorjaar van 
2010 op deze data hoopt te promoveren, is dat negentig procent van de studenten 
zegt haar bachelor diploma in vier jaar te behalen. Eveneens zegt negentig procent 
dat zij hun tijd aan het opbouwen van nieuwe sociale relaties besteedt en dat zestig 
procent veel geld verdienen belangrijk vindt. 

Er komt in deze levensfase nogal wat op hen af. Hoe managen zij deze verschil-
lende rollen en doelen? En nog belangrijker: hoe kunnen wij hen daarmee helpen?

In een recent onderzoek dat ik samen met collega Janneke van Mens-Verhulst 
en studente Juul Jansen uitvoer, staat de vraag centraal welke beelden studentes en 
studenten hebben van een intellectueel en wetenschapper. Immers, in het verleden 
waren alleen mannen wetenschappers en de vraag is kunnen meisjesstudenten van 
nu zich in dat beeld herkennen? Welke rollen vinden zijzelf het belangrijkste en aan 
welke rol besteden zij de meeste tijd? Aan welke rolmodellen spiegelen onze 
studenten zich? 

In een vooronderzoek onder 139 vrouwelijke psychologie studenten blijkt dat 
zij zelfbepaling hoog in het vaandel hebben staan, maar dat hun verdere waarde- 
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oriëntatie traditioneel vrouwelijk is. Uiterlijk, relaties en familie worden belangrijker 
gevonden dan werk en carrière. Dat heeft consequenties voor de inzet voor hun 
studie, dat kan niet anders. Een dag heeft immers maar 24 uur. Maar juist het belang 
dat deze meisjesstudenten hechten aan relaties kunnen we goed inzetten binnen de 
studie. Mijn oproep is dan ook: verbind je aan je studie, onderhoud nauwe relaties 
met je medestudenten en docenten, om je op die manier intellectueel en sociaal te 
blijven ontwikkelen. Werk er aan mee dat juist die relationele component sterker 
wordt binnen de opleiding. 

Op die manier kan het gemeenschapsidee van mensen die een passie en doel 
delen, werkelijkheid worden. Wij, studenten en docenten, geven het concept oplei-
ding en het concept universiteit met elkaar vorm. Pak die verantwoordelijk op en 
laat het begrip psychologieopleiding een levend begrip worden. Dat is mijn droom. 
Iedere student(e) en iedere docent(e) loopt hier rond met het idee en gevoel: dit is 
mijn intellectuele huis en door relaties aan te gaan en samen te werken kunnen we 
van grote betekenis zijn voor de samenleving. 

In de nacht van 31 december op 1 januari 2010 droomde ik dat ik een auto ging 
kopen. Er was een grote groep mensen om me heen die hetzelfde wilde en ik 
dacht: ”Hè, wat bijzonder dat we dat durven te doen op 1 januari in deze tijden van 
crisis.” Bij het wakker worden bedacht ik me dat ik niet eens een rijbewijs heb. Wat 
moest ik met die droom? Wat zou de betekenis kunnen zijn? Ik was blij en verbaasd 
in die droom en dat nam ik als uitgangspunt. 

In de periode dat ik die droom had, schreef ik aan mijn oratie en was ik er zeer 
geconcentreerd mee bezig. Een auto is een vervoersmiddel en ik ging een nieuwe 
kopen tegelijkertijd met andere mensen, in tijden van crisis. 

Ik neem deze droom als beeld voor mijn hoogleraarschap ‘Kwaliteit en vormge-
ving van het psychologieonderwijs’. Als onderwijsdirectie moeten we ernstig 
bezuinigen en tegelijkertijd zijn we erg bezig met het zoeken naar nieuwe wegen 
en blijkbaar zelfs naar een nieuw vervoersmiddel om de kwaliteit van het psycholo-
gieonderwijs te verhogen. Een moeilijke taak voor mij, want ik heb niet eens een 
rijbewijs. Maar er zijn andere mensen om me heen die hopelijk wel een rijbewijs 
hebben en die ook een nieuwe auto willen kopen. Ik ga bij hen te rade en samen 
zijn we in staat om een levende gemeenschap te vormen, waarin ieders inzet 
noodzakelijk is. 
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Vrouwelijke studenten een contradictie, nee om de donder niet. Gebruik je 
intellectuele capaciteiten en het belang dat je hecht aan familie, vrienden en relaties. 
Zie dat niet als gescheiden werelden, maar zoek wegen of desnoods nieuwe 
vervoersmiddelen om deze historische gegroeide gender tegenstellingen met elkaar 
te verbinden. Gebruik je relationele inzet ook om conflicterende theorieën met 
elkaar te verbinden. Verzin creatieve onderzoeksopzetten om bestaande dichoto-
mieën te doorbreken. En over jullie hoge belang aan uiterlijk, daar spreken we 
elkaar nog wel eens over op een ander moment! Of nog beter, werk met mij samen 
om beelden over het uiterlijk te onderzoeken.

Wat vraag ik aan de studenten?

Het is geweldig dat de samenleving betaalt dat jij je verder mag ontwikkelen aan 
deze prachtige universiteit. Maak daar op een goede manier gebruik van. Bereid-
heid en inspanning om het onbekende te betreden en met open blik psychologie te 
studeren is een goed uitgangspunt. Om je verder te helpen om goed te studeren, 
bied ik je de vijf morele kwaliteitseisen van Lonergan aan. Mochten andere deug-
den meer bij je passen, neem die dan als uitgangspunt. Maar kies bewust een aantal 
deugden om in het leven te staan en te studeren, want daarmee maak je je mede-
schepper van het onderwijsproces en lukt het misschien beter om alle verschillende 
rollen in een verhaal onder te brengen.

Let op! Dit is de eis van de aandacht.
Wees intelligent! Deze tweede mogelijkheidsvoorwaarde heeft van doen met het 
geordend verzamelen en begrijpend lezen van wat de attente aandacht present stelt.
Wees redelijk! Dit voorschrift van de redelijkheid heeft te maken met de afwegende 
beoordeling en evaluatie van wat begrepen is. 
Wees verantwoordelijk! De eis van verantwoordelijkheid heeft te maken met de 
passende respons (het ‘juiste’ antwoord geven) op de morele eisen van de situatie.
Leg je hart erin! Het gaat om toewijding, een intellectuele deugd die onmisbaar is.

Wat vraag ik aan de docenten?

Wees gul! Deel je kennis en passie voor het onderzoek, op dezelfde manier als rijke 
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mensen geld geven aan goede doelen.
Wees verantwoordelijk! 
Leg je hart erin! 
Geef feedback! Want dat is waar studenten behoefte aan hebben om te  
kunnen leren.
Stel hoge eisen aan studenten! 

Wat vraag ik aan mijzelf als hoogleraar en onderwijsdirecteur?

Wees redelijk en rechtvaardig!
Wees verantwoordelijk!
Leg je hart erin! 
Ontwikkel authentieke taken waarin houdingsaspecten geoefend kunnen worden
Stel hoge eisen aan studenten! 

Wat vraag ik aan de universiteit?

Geef docenten en studenten de ruimte en tijd en maak van de universiteit geen 
bedrijf, maar een gemeenschap van meesters en zij die dat willen worden.
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Samenvatting

Wat bezielt de psychologie?

Kijkend naar het bachelor curriculum psychologie, zien we dat daar nog winst 
te behalen is op het gebied van geschiedenis, wetenschapsfilosofie en in het bijzon-
der op het gebied van moreel handelen. Langs welke lijnen kunnen we ons 
bachelor psychologieonderwijs coherenter maken voor de studenten en op welke 
manier kunnen wij hen beter uitrusten voor hun toekomstig werk als psycholoog? 
Binnen het management team van het Onderwijs Instituut en samen met de 
hoogleraren psychologie zijn we daar al hard mee bezig. 

In deze rede vertel ik eerst summier iets over de geschiedenis van psychologie, 
daarna over waarom wetenschapsfilosofie belangrijk is in het psychologie onderwijs 
en ten derde wat ik bedoel met moreel handelen van psychologie studenten.

Ik rond af met een onderzoek naar beelden over wetenschappers, dat we op dit 
moment uitvoeren.

Wat kunnen we leren van deze schets door de geschiedenis van de Utrechtse 
psychologie? De controverse tussen fundamenteel en toegepast psychologisch 
onderzoek speelt al vanaf de oprichting. De studieduur is in de loop der jaren 
teruggelopen van zeven naar drie jaar voor de bachelor en één jaar masteronderwijs. 
De studie psychologie heeft altijd veel studenten getrokken en heeft altijd te weinig 
geld gehad ten opzichte van de bètafaculteiten. Bezielde geleerden zijn er ook altijd 
geweest en financiële problemen eveneens. 

Er wordt op dit moment binnen psychologie beter samengewerkt dan ooit, 
maar meer samenwerken is zeer gewenst om tot een nog beter curriculum psycho-
logie te komen. 

Wat voor beeld heeft u van psychologie?

Denkt u dan aan Dr. Phil of aan professor doctor Maggie Stroebe, één van de 
geleerde van het Departement Psychologie?

Er is geen psychologie zonder een idee van de wereld, de kijk schept de werkelijkheid.
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Mijn oproep is dan ook: verbind je aan je studie, onderhoud nauwe relaties met 
je medestudenten en docenten, om je op die manier intellectueel en sociaal te 
blijven ontwikkelen. Werk er aan mee dat juist die relationele component sterker 
wordt binnen de opleiding. 

Op die manier kan het gemeenschapsidee van mensen die een passie en doel 
delen, werkelijkheid worden. Wij studenten en docenten geven het concept 
opleiding en het concept universiteit met elkaar vorm. Pak die verantwoordelijk op 
en laat het begrip psychologieopleiding een levend begrip worden. Dat is mijn 
droom. Iedere student(e) en iedere docent(e) loopt hier rond met het idee en 
gevoel: dit is mijn tent, dit is mijn intellectuele huis en door relaties aan te gaan en 
samen te werken kunnen we van grote betekenis zijn voor de samenleving. 

Vrouwelijke studenten een contradictie, nee om de donder niet. Gebruik je 
intellectuele capaciteiten en het belang dat je hecht aan familie, vrienden en relaties. 
Zie dat niet als gescheiden werelden, maar zoek wegen of desnoods nieuwe 
vervoersmiddelen om deze historische gegroeide gender tegenstellingen met elkaar 
te verbinden. Gebruik je relationele inzet ook om conflicterende theorieën met 
elkaar te verbinden. Verzin creatieve onderzoeksopzetten om bestaande dichoto-
mieën te doorbreken. En over het grote belang dat jullie hechten aan uiterlijk, daar 
spreken we elkaar nog wel eens over op een ander moment! Of nog beter, werk 
met mij samen om beelden over het uiterlijk te onderzoeken.

Maar laten we de komende jaren ook werken aan de vensters open zetten tussen 
disciplines op masterniveau. Maak de meeste masteropleidingen selectief met een 
beperkte instroom en denk hierbij ook aan instroom vanuit andere bachelors. Al die 
hokjes die wij binnen de universiteit hanteren, daar zit de samenleving niet op  
te wachten.
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Tenslotte

Dat wij, als psychologen, op kosten van de gemeenschap mogen lezen, schrijven 
en denken over wat een mens zou kunnen zijn, en studenten mogen onderwijzen 
over datgene wat we tot nu toe weten over hersenen, gedrag, cognities en emoties, 
dat is een feest. Uiteindelijk doen we dit om te proberen het welzijn van mensen  
te verhogen. 

Laten we om die reden gul zijn en onze psychologische kennis delen met 
economen, theologen, criminologen, biologen en artsen om enkele voor de hand 
liggende beroepspraktijken te noemen. Laten we de bachelor psychologie als een 
volwaardig einddiploma zien. Studenten met een bachelordiploma psychologie vol 
psychologische kennis, academische vaardigheden, wetenschapsfilosofie en een sterk 
besef van moreel handelen, zijn voor de samenleving van groot nut en ik verwacht 
dat een steeds groter deel van hen de arbeidsmarkt op gaat stromen.

Maar laten we de komende jaren ook werken aan de vensters open zetten tussen 
disciplines op masterniveau.

Maak de meeste masteropleidingen selectief met een beperkte instroom en denk 
hierbij ook aan instroom vanuit andere bachelors.

Studenten met een bachelor psychologie zouden bijvoorbeeld een master 
economie of criminologie kunnen volgen. Een psychologische basis met een econo-
mische kop zou voor de problemen in de samenleving interessant kunnen zijn. 
Uiteraard zou het omgekeerde dan eveneens mogelijk moeten zijn. Ook een 
combinatie van psychologie en geneeskunde is maatschappelijk gezien zeer  
wenselijk. Al die hokjes die wij binnen de universiteit hanteren, daar zit de samen-
leving niet op te wachten. Klimaat- en kredietcrisis vragen om nieuwe wegen van 
denken en misschien zelfs wel om nieuwe vervoersmiddelen. Letterlijk én figuurlijk. 

Met elkaar, wij als geleerden, en zij die het willen worden, zijn hiertoe in staat.
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Dankwoord

Mijnheer de rector, dames en heren. Ik wil mijn verhaal beëindigen met 
woorden van dankbaarheid. Mijn dank gaat allereerst uit naar het college van 
bestuur en het bestuur van de faculteit Sociale Wetenschappen die mijn benoeming 
mogelijk hebben gemaakt. Vooral de voormalige rector professor Gispen heeft een 
belangrijke rol gespeeld in het tot stand komen van leerstoelen op het gebied van 
onderwijs. Hulde voor dit initiatief. Onze ontmoeting was heftig en begon met een 
scheldpartij. Maar al heel snel, toen we open naar elkaar konden luisteren en kijken, 
verstomde het schelden en ontstond een feest van herkenning. Dank WH voor wie 
je bent en dat ik je mocht ontmoeten.

Mijn decaan Koops heeft deze leerstoel van harte ondersteund. Ik ben hem 
dankbaar voor de tijd en energie die hij erin heeft gestoken en in het bijzonder voor 
zijn vertrouwen in mij. Professor Theo Wubbels, onderwijskundige en vice decaan 
van Sociale Wetenschappen, herken ik als één van de mensen uit mijn droom. Hij 
heeft een rijbewijs als onderwijskundige en ik leer graag van hem welke onderwijs-
kundige kennis er voorhanden is. 

Dank ook aan de voormalige directeur van het Onderwijs Instituut Psychologie, 
professor Van Son, die heel veel goed werk heeft verricht om er een bloeiend 
Onderwijs Instituut van te maken, zodat ik op zijn fundament verder kan bouwen. 
Dank aan de leden van het Onderwijs Instituut die mij vanaf dag één hun vertrouwen 
hebben gegeven en een warm nest en hun hoge inzet voor de kwaliteit van  
het onderwijs.

Mijn afdeling Klinische en Gezondheidspsychologie waar ik jaren met veel 
plezier heb gewerkt, wil ik danken dat ik nog steeds deel uit mag maken van hun 
groep. Zij lenen mij eigenlijk uit en met een aantal van hen werk ik nog steeds 
nauw samen.

Ook dank ik alle hoogleraren psychologie van de Universiteit Utrecht die 
afgelopen november zo ruimhartig hun tijd en energie hebben gestoken in werken 
aan de kwaliteit van ons onderwijs. Ik heb jullie nodig, de studenten hebben ons als 
team nodig, want alleen samen komen we tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. 
Vol vertrouwen, samen aan één kant, kunnen we ook deze bezuinigingsronde 
positief ombuigen door ons intellect, creativiteit en samenwerking. 

Mijn Center of Excellence University Teaching leerganggenoten van het jaar 
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2005-2006 waar ik veel van heb geleerd, wil ik hartelijk bedanken voor hun open 
geesten en meer dan aardige ondersteuning. Binnen deze leergang Onderwijskundig 
Academisch Leiderschap heb ik intervisie maatjes en collega’s van andere departe-
menten gevonden, die me dierbaar zijn en waar ik tot op de dag van vandaag mee 
samenwerk. Ik weet zeker dat jullie in mijn droom voorkomen van 1 januari. 

Lieve Annemarie en Ad, jullie zijn een fantastische steun geweest in de onder-
steuning van mijn oratie, hartelijke dank daarvoor.

Ik dank ook mijn familie en vrienden en ben heel blij dat jullie hier vandaag zijn 
om me te omringen.

Ma, dank dat je me de liefde voor het lezen hebt bijgebracht en wat gun ik jou 
dat jij naar de universiteit had kunnen gaan. Je hebt er het intellect en het doorzet-
tingsvermogen voor, maar helaas ben je in het verkeerde gezin en de verkeerde tijd 
geboren. Ons heb je altijd aangemoedigd om het beste uit onszelf te halen en daar 
ben ik je dankbaar voor. Pa, ook van jou heb ik mijn arbeidsethos en doorzettings-
vermogen geleerd en als kind vond ik het ijzersterk dat je soms sorry tegen me zei. 
Dat maakte diepe indruk. 

Barend, er zijn weinig mannen die een zodanig goede balans weten te vinden 
tussen afstand en nabijheid in een relatie. Je kunt me laten en je kunt me nabij 
komen. Je ziet mijn kracht en mijn zwakheid. Daar ben ik je heel dankbaar voor.

Barend en Andreas, mijn twee grote en dierbare zoons, jullie wil ik bedanken, 
voor jullie liefde en loyaliteit, ook in barre tijden, toen ik mijn onderwijsachterstand 
wilde inhalen en werken, zodat ik er vaak niet was. Van jullie en door jullie heb ik 
geleerd wat houden van betekent en nu, samen met Sonia, Jozine en Aday vormen 
jullie de zon in mijn leven.

Ik voel me een rijk en gezegend mens, hartelijk dank aan een ieder die vandaag 
gekomen is. Ik voel me gedragen door jullie vertrouwen en liefde.

Ik heb gezegd.

Utrecht, 11 januari 2009
Prof. dr. Liesbeth Woertman
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