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2011
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

14 oktober
Lunch
11 november Lunch
12 november Diner

13.00 Het Heerenhuis, Groningen
13.00 Het Heerenhuis, Groningen
Tijd en locatie worden aangekondigd via:
www.vipsite.nl/lustrum.

2012
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Zaterdag

13 januari
10 februari
11 mei
14 september
31 maart

Tijd en locatie in volgen via mail
Tijd en locatie in volgen via mail
Tijd en locatie in volgen via mail
Tijd en locatie in volgen via mail
U ontvangt hiervoor een uitnodiging

Borrel
Lunch
Borrel
Borrel
Alumnidag

Nieuwsbrief GAP, september 2011
Lid worden van de Groninger Alumnivereniging Psychologie?
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd aan alle alumni psychologie waarvan bij de
alumnivereniging een e-mail adres bekend is. Wanneer u lid wilt worden van deze
vereniging kan dat via www.rugpsychologie-alumni.nl of door contact op te nemen via
alumni.psy@rug.nl.
Oproep ledenwerving
Kent u andere alumni van de RuG-psychologie opleiding? Nodig ze uit om lid te
worden. Een persoonlijke uitnodiging werkt vaak het beste om iemand te interesseren
voor de vereniging! Lid worden kan via onze website www.rugpsychologie-alumni.nl of
door contact op te nemen via alumni.psy@rug.nl.
Alumni Psychologie aan de Rug: wie zijn dat?
Iedereen die afgestudeerd is binnen de psychologie (bachelor/ master/ kandidaats/
doctoraal/ post doctoraal) is automatisch alumnus, de adresgegevens van alumni
worden zo goed mogelijk bijgehouden door een centraal bureau van de universiteit.
Van bijna 5000 alumni psychologie is een postadres bekend. Het totale aantal
afgestudeerde psychologen aan de Rug is echter nog groter. Niet iedereen die
afstudeert als psycholoog is automatisch lid van de GAP. Om lid te worden moet u zich
expliciet opgeven. De GAP kent:
Leden
Leden zijn alumni die expliciet aan hebben gegeven lid te willen worden, zij hebben
zich schriftelijk of elektronisch aangemeld, zij betalen contributie (€10 per jaar), hebben
stemrecht op de jaarlijkse algemene ledenvergadering en krijgen korting bij activiteiten.
Momenteel (juni 2011) heeft de GAP 132 leden.
Belangstellenden en ‘overige’ alumni
Belangstellenden zijn alumni die voor het bestaan van de vereniging aangegeven
hebben interesse te hebben bij de vereniging maar die na de oprichting nooit de stap
hebben gezet om lid te worden (dit zijn er ongeveer 250) deze alumni ontvangen
uitnodigingen voor activiteiten en ontvangen 4 maal per jaar een nieuwsbrief. Overige
alumni zijn alle alumni waarvan een post- of e-mailadres bekend is. Zij worden via de
e-mail benaderd met aankondigingen van activiteiten en bij uitzondering (bijvoorbeeld
een lustrum) via de post. Alumni die bij de VIP op de lijst staan om benaderd te worden
over alumni activiteiten krijgen ook post. Vanaf 14 mei jongstleden vervult een lid van
het VIP bestuur ook een bestuursfunctie bij de GAP (zie ook de notulen van de
algemene ledenvergadering vanaf p.7)
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Alumnidag 31 maart 2012
Op zaterdag 31 maart 2012 organiseert de Groninger Alumnivereniging Psychologie
weer haar jaarlijkse alumnidag. Waarschijnlijk organiseren we een gezamenlijke lunch,
lezingen, workshops en een borrel, daarnaast vindt de GAP ledenvergadering plaats
op de alumnidag, aan een verdere invulling van de alumnidag wordt nog gewerkt. Als u
een leuk idee heeft voor een programmaonderdeel, neem dan vooral contact op! Meer
informatie over aanvangstijden, invulling en aanmelding kunt u vinden in onze
volgende nieuwsbrief (januari). Maar voor nu, als u graag de alumnidag bij wilt wonen,
hou dan 31 maart vrij in uw agenda.
Lunches
Het komende jaar organiseert de GAP 3 maal een alumnilunch. Deze lunches zullen
plaatsvinden op vrijdag 14 oktober, vrijdag 11 november en vrijdag 10 februari. Deze
lunches beginnen om 13.00 uur. De lunch van oktober vindt plaats in het Heerenhuis
(Spilsluizen 9, Groningen). Enkele dagen voor de lunch ontvangt u een e-mail waarin u
nogmaals uitgenodigd wordt.
Borrels
Drie maal per jaar organiseert de GAP een borrel. In september (om het academisch
jaar feestelijk te beginnen), in januari (een Nieuwjaarsborrel) en in mei (om de zomer in
te luiden). Deze borrels zijn aan het einde van de middag, enkele dagen va tevoren
ontvangt u een e-mail met de exacte aanvangstijd en de locatie.
VIP bestaat 30 jaar: alumni- en oud-besturendiner
In 1981 werd de VIP opgericht en dat betekent dat zij dit jaar 30 jaar bestaat! Dit wordt
uitgebreid gevierd met een lustrumweek die van 9 tot en met 16 november zal
plaatsvinden. In deze week worden allerlei verschillende activiteiten georganiseerd, kijk
voor het programma en andere informatie op www.vipsite.nl/lustrum.
Voor onze alumni en oud-besturen wordt er natuurlijk ook een activiteit georganiseerd.
We willen jullie daarom van harte uitnodigen op het lezingendiner dat op 12 november
zal plaatsvinden in Groningen. Tijdens dit diner zullen zowel dr. Joost Heutink als Ferdi
de Goede een interessante lezing verzorgen tussen de gangen door. Geïnteresseerd?
Stuur dan een mailtje naar lustrum@vipsite.nl voor meer informatie of om in te
schrijven. Wij hopen tot 12 november!
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Column door Peter Bügel: Evolutie achteraf
Op de een of andere manier gaat het altijd fout met de theorieën over verschillen
tussen mannen en vrouwen. Vroeger was er de feministische theorie dat dergelijke
verschillen aan de opvoeding te wijten waren, die op haar beurt weer werd beïnvloed
door de misse maatschappij waarin wij leven. Onder invloed van de sociobiologie
begint nu langzaam door te dringen dat mannen en vrouwen verschillende hersens
hebben, die aangeboren verschillen teweegbrengen. Die verschillen in hersenstructuur
zijn anatomisch aantoonbaar. Vrouwen hebben gewone hersenen, tijdens de groei van
de mannelijke foetus veranderen deze in een mannelijk brein onder invloed van
geslachtshormonen die door het kleine baasje zelf geproduceerd worden. Vrouwen
kunnen dan ook andere dingen beter dan mannen. Mannen zijn wervend, vrouwen
afhoudend, gewoonlijk meent men dat een evolutionaire verklaring hiervoor op zijn
plaats is. Mannen zouden hun voortplantingssucces verhogen door zoveel mogelijk
vrouwen te bevruchten en vrouwen het hunne, door niet meteen toe te geven maar
eerst af te tasten of de betreffende man haar en haar nakomelingen wel zou kunnen
beschermen.
Het probleem dat met zulke verklaringen opduikt is dat een beetje gis persoon voor
alles een evolutionaire verklaring achteraf kan verzinnen. Wanneer we in een wereld
zouden leven waarin vrouwen versierders waren, en mannen quasi preuts en
terughoudend, zou gesteld kunnen worden dat dit evolutionair verklaarbaar is. De
vrouw heeft elke maand maar een ei ter bevruchting, dus is het van groot belang dat zij
zelf de macht heeft een keuze te maken uit potentiële vaders, tevens zijn de
inspanningen van die vaders bij de verzorging van het nageslacht onontbeerlijk, en
daarom is het voor het jonge leven van belang dat zij de lakens uitdeelt in het gezin en
de man verbiedt naar andere vrouwen om te zien. Gelukkig wil hij dit ook niet want
door de evolutie is een verzorgend eenkennig type man uit geselecteerd. Om die reden
is de vrouw in de loop van de evolutie ook veel sterker en groter geworden dan de
man: wanneer het andersom was zou de mogelijkheid van ongewenste bevruchting
mogelijk worden, en het is natuurlijk zonneklaar dat dit niet in het belang is van het
voortbestaan van de soort. Het zou natuurlijk denkbaar zijn, wanneer de evolutie
verder voortschrijdt en beschaving wordt, dat mannen af en toe protesteren tegen hun
lot. Dat is wel begrijpelijk maar toch dom, omdat de verschillen berusten op miljoenen
jaren experimenteren door de natuur. Verder kan het leven, wanneer men rekening
houdt met deze verschillen nog heel draaglijk zijn voor beide seksen.
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Geef de pen door - Loopbaanbeschrijving Paul Passchier
De vraag naar mijn loopbaan heb ik tot een aantal jaar geleden als zeer bedreigend
ervaren. Al jong besefte ik me dat een loopbaan staat voor keuzes maken. Voor
richting. Voor specialisatie en uitsluiting. Gelukkig realiseer ik me nu dat dit een (sterk)
belemmerende overtuiging was. Een loopbaan is kort en breed, niet lang en smal.
Mijn opvoeding en studie Economie hebben een goede bodem gelegd voor de ratio.
Maak iets van je leven! Ga werken! In een fabriek, bij de bank of voor je eigen bedrijf.
Om geld te verdienen! Maar na anderhalf jaar studeren bleek die weg dood te lopen.
Alleen op kamers, de verhuizing van mijn familie naar Ierland, de stamgasten van de
plaatselijke horeca als nieuwe familie… er ontstond steeds meer ruimte voor de
emotie. Dat het meisje waarvan ik hield de verkering verbrak, hielp natuurlijk ook…
In 1984 was ik klaar voor een gemotiveerde overstap naar Psychologie. Om
mensenhelper te worden! In een kliniek of een ziekenhuis. Tot spijt van mijn ouders
natuurlijk. Voor mij brak een vreugdevolle tijd aan met alles wat ons vak te bieden
heeft. Mensbeelden, persoonlijkheden, ziektebeelden… aan alles heb ik me tegoed
gedaan. Helaas, na twee jaar werd het me te heet onder de voeten. Wat had ik straks
te bieden als mensenhelper? Wat wist ik eigenlijk? Wat viel er feitelijk te sturen aan al
die menselijke gedragingen en emoties. Uit angst voor een nutteloos bestaan ging het
roer om. Dit keer richting hersenen, (kunstmatige) intelligentie en cognitieve
ergonomie. Naast al deze inhoudelijke inspiratie bleek Psychologie tevens een goede
plek om meisjes te ontmoeten.
Na het afstuderen in 1989 slingerde ik verder. Eerst richting de waarheid. De
wetenschap moest het worden. Vervangende dienst aan de RUG. Schitterende
promotoren Wim Liebrand, Bert Mulder en Ivo Molenaar, maar het pad bleek te solitair.
Daarna de vooruitgang. Mooie tijd in de ICT bij Vertis (nu Ordina) als ergonoom. Veel
geleerd in de rol van intermediair tussen techneuten en gebruikers. Toen de
advieswereld in met inspirerende jaren bij Pentascope. Nog meer geleerd; nu ook over
mezelf. Want naast die loopbaan waren er nog andere ‘banen’ met onbedwingbare
drijfveren. De kunst. De geschiedenis. De muziek. Blij met het mooie werk maar jeuk
vanwege het tijdgebrek voor die andere passies. En dan had ik het nog niet eens over
die twee prachtige dochters en die mooie vrouw waarmee ik nu 22 jaar samenleef.
Dus daarom… eind goed, al goed… heb ik sinds 2009 mijn eigen bedrijf Tweelinck.
Advies en impuls. Voor fabrieken en kantoren, maar ook welzijnsinstellingen en
ziekenhuizen. Over harde en zachte vraagstukken op het grensvlak van mens en werk.
Naast economie en psychologie, met inspiratie uit kunst, geschiedenis en muziek.
Zoals de Drijfverenwandeling langs het water van de Groninger Diepenring tijdens de
afgelopen Alumnidag. Of die andere producten (www.tweelinck.nl) en muziekjes
(www.youtube.com/foundfruitage). Met genoeg tijd voor Rosa, Mitzi en Jeanet!
De vraag naar mijn loopbaan is niet langer bedreigend. Ik doe gewoon wat ik niet laten
kan. Een loopbaan is kort en breed, niet lang en smal.
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Alumni enquête
Namens de opleidingsdirecteur van de opleiding psychologie van de RUG willen wij u
vragen deel te nemen aan een enquête onder alumni psychologie. De resultaten van
deze enquête worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van het beroepenveld
waarin psychologen na hun studie terechtkomen. Uw antwoorden zullen gebruikt
worden bij een algemene evaluatie (visitatie) van de opleiding Psychologie en bij de
voorlichting van studenten. U kunt de enquête invullen via: www.rug.nl/psy/alumni.
Het invullen duurt ongeveer 15 minuten.
Groninger Alumnivereniging Psychologie digitaal
Website: www.rugpsychologie-alumni.nl
Facebook: ‘Groninger Alumnivereniging Psychologie’
LinkedIn: ‘Groninger Alumnivereniging Psychologie’
Via deze drie kanalen kunt u met ons in contact komen als alumnus psychologie.
Neem vooral een kijkje! Via de website kunt u ook lid worden van de Groninger
Alumnivereniging Psychologie.
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