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Afmelden voor de GAP-nieuwsbrief?
Aan- of afmelden voor deze digitale nieuwsbrief kunt u doen doormiddel van het sturen
aan een e-mail aan: alumni.psy@rug.nl o.v.v. naam en e-mailadres.
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Alumnidag 31 maart 2012
Het programma van de GAP alumnidag op 31 maart ziet er als volgt uit:
10.30 Optioneel: Workshop ontspannen op de foto, verzorgd door Mariska de Groot
(http://www.grotografie.nl). Om aan deze workshop deel te nemen is het nodig
om een (digitaal) fototoestel mee te nemen. We zorgen voor enkele reserveexemplaren voor wie er geen heeft (maar: op = op).
12.00 Lunch
13.00 Algemene ledenvergadering (als u alleen naar de ledenvergadering komt, maar
niet aan de rest van het programma deelneemt dan hoeft u geen entree te
betalen).
13.45 Presentaties van mastertheses die in aanmerking komen voor de GAP
mastertheseprijs
14.45 Pauze, koffie en thee
15.15 Prijsuitreiking mastertheseprijs
15.30 Workshops:
Neurofeedback in de psychologie, verzorgd door
Wendy Tukkers (http://groningen.biometrischcentrum.nl)
Verliesmanagement op de werkvloer: de kracht van verbinding, verzorgd door
Paul de Groot (http://www.mentale-fitness.nl)
Loopbaanbezinning via kunstzinnige technieken, verzorgd door
Suzan Bosch (http://www.suzanbosch.nl/)
16.30 Plenaire afsluiting
17.00 Borrel (Land van Kokanje)
Meer (praktische) informatie over de alumnidag 2012 vindt u in een van de bijlagen van
het e-mail bericht waarbij deze nieuwsbrief is verstuurd. De bijlage heet ‘uitnodiging
alumnidag’.
Informatie over de Algemene ledenvergadering (met onder andere een
bestuursverkiezing vindt u hieronder).
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Algemene Ledenvergadering GAP
De Algemene Ledenvergadering is een van de onderdelen van de alumnidag. De
agenda voor de vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Agenda
3. Jaarverslag
4. Financieel jaarverslag
5. Bestuursverkiezing
6. Oproepjes (ledenwerving, kascontrole, commissies, etc.)
7. Wvttk
8. Rondvraag
9. Sluiting
Bestuursverkiezing GAP bestuur
- Voorzitter: Anouk Douma
- Secretaris: Frits Visser
- Penningmeester: José Piest
- Webmaster: Sandra Meijers
- Contactpersoon VIP: Sanne Gerrits
- Algemeen bestuurslid: Pierre Cavalini

Blijft in functie
Aftredend en niet herkiesbaar
Blijft in functie
Aftredend en niet herkiesbaar
Freya Gerbrandy neemt haar taken over
Blijft in functie

Kandidaat secretaris: Ronald Meliëzer
Eventuele tegenkandidaten voor bestuursfuncties kunnen zich tot het moment van
aanvang van de algemene ledenvergadering aanmelden. Dit kan per e-mail of per post
(zie colofoon), maar ook terplekke op de alumnidag.
Hoe moet de GAP Mastertheseprijs heten?
Tijdens de alumnidag zal voor het eerst de GAP Mastertheseprijs worden uitgereikt
voor de beste psychologiescriptie (uit 2011) binnen de RUG. We zijn nog op zoek naar
een goede naam voor deze prijs. Als u een leuk idee heeft, mail dit dan alstublieft naar
alumni.psy@rug.nl
GAP agenda 2012
Vrijdag
10 februari
Zaterdag
31 maart
Vrijdag
11 mei
Vrijdag
14 september
Vrijdag
12 oktober
Vrijdag
9 november

Lunch
Alumnidag
Borrel
Borrel
Lunch
Lunch

Aanvang 13u - Het Heerenhuis
Aanvang 12u - Vrijmetselaarsloge
Aanvang 17u30 - Cafe de Sleutel
Aanvang 17u30 - Cafe de Sleutel
Aanvang 13u - Het Heerenhuis
Aanvang 13u - Het Heerenhuis

Lunches en Borrels
Ook dit jaar organiseert de GAP weer 3 lunches en 3 borrels:
Op 10 februari, 12 oktober en 9 november lunchen we vanaf 13.00 uur met een
groepje alumni in Het Heerenhuis (Spilsluizen 9, Groningen).
De eerste borrel (nieuwjaarsborrel) is alweer achter de rug. We organiseren verder
borrels op 11 mei en 14 september (om het academisch jaar feestelijk te beginnen). U
bent vanaf 17.30 uur welkom in Café de Sleutel (Noorderhaven 72, Groningen).
Drankjes zijn voor eigen rekening, wij zorgen voor hapjes.
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Groninger Alumnivereniging Psychologie digitaal
Website: www.rugpsychologie-alumni.nl
Facebook: ‘Groninger Alumnivereniging Psychologie’
LinkedIn: ‘Groninger Alumnivereniging Psychologie’
Onze LinkedIn gemeenschap is zeer actief. De GAP heeft momenteel ruim 200 leden,
de LinkedIn-groep ruim 300. De LinkedIn groep heeft een discussieruimte waar
wekelijks nieuwe onderwerpen te vinden zijn. Daarnaast worden er psychologiegerelateerde banen aangeboden en worden er evenementen voor psychologen
gepromoot.
Via de drie digitale 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.
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 (januari 2012) heeft de GAP 210 leden.
Overige alumni
Overige alumni zijn alle alumni waarvan een post- en/of e-mailadres bekend is, maar
die nooit de stap hebben gezet om lid te worden. Zij worden via de e-mail benaderd
met aankondigingen van activiteiten en ontvangen onze digitale nieuwsbrief (tenzij ze
zich daarvoor hebben afgemeld). Eens per vijf jaar ontvangen alle alumni met een
bekend postadres een uitnodiging voor ons lustrum (het eerste lustrum zal zijn in 2014,
gelijk met het 400-jarig bestaan van de RUG).
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.
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Alumni-enquête
Afgelopen najaar hebben 676 alumni de enquête van de opleiding psychologie over
beroepsperspectieven ingevuld. Hartelijk dank daarvoor. Komend voorjaar ontvangen
deelnemers die aan hebben gegeven daar prijs op te stellen een samenvatting van de
resultaten.
Column door Peter Bügel: Magnetische onderbroeken
We leven in een tijd waarin, althans in ons land, een verschuiving merkbaar is in de
gelovigheid van de bevolking. De greep van de kerken verslapt. Wanneer we uitgaan
van een gelijkblijvende mate van goedgelovigheid valt er dus een gat in de markt van
bedrog en charlatanerie. Dit gat wordt deels gevuld met een ander gat: het zwarte gat
van Veronica. In plaats van vertrouwen te stellen in dominee of priester, zoekt men het
heil bij paragnost en homeopaat. De behoefte bedrogen te worden is sterk, maar
daarom niet minder raadselachtig. Psychologen menen dat deze behoefte voortkomt
uit ongewenste onzekerheid. We leven in een volstrekt onbegrijpelijk universum en
omdat dat een vervelend besef is verzinnen we allerlei collectieve wanen die de boel
acceptabel maken. Het verwarrende aardse bestaan wordt draaglijker door een Grote
Baas te verzinnen die het allemaal in de hand heeft. Daarvan zijn er zoveel bedacht
dat we er wel een parlement mee zouden kunnen vullen. Het Grote Baasdenken en het
Zwarte Gatdenken hebben een belangrijke overeenkomst: wetenschappelijke inzichten
worden genegeerd. Het lijkt erop alsof het publiek van de wetenschap alleen de
technologie wenst, maar de theorieën die eraan ten grondslag liggen verfoeit. Zo kan
het gebeuren dat de moderne Nederlander van zijn muziek geniet door middel van de
aftastende laserstraal van zijn CDspeler, maar tegelijkertijd gelooft dat mensen ook
licht geven in allerlei kleuren en dat sommige mensen die "aura's" kunnen zien en op
grond daarvan tot een goede beoordeling van de gezondheidstoestand kunnen komen.
Ook is het niet ondenkbaar dat hij zijn planten precies de hoeveelheid chemicaliën
geeft die op het Pokonflesje voorgeschreven worden, terwijl hij zelf in geval van ziekte
genoegen neemt met een medicament waarin de ten onrechte werkzaam geachte stof
door overmatige verdunning niet meer voorkomt. Deze ingebakken irrationaliteit van de
mens is de oorzaak van veel rampspoed die hem overkomt. Zij staat ook op
gespannen voet met democratisch bestuur. Wanneer de meeste kiezers de mening zijn
toegedaan dat ziekten genezen kunnen worden door edelstenen en handoplegging is
het duidelijk waar de politici zich sterk voor zullen maken. In de EG bestaat een
buitengewoon strenge procedure voor het registreren van geneesmiddelen.
Farmaceutische industrieën moeten miljoenen investeren in onderzoek naar werking
en bijwerkingen van hun producten voordat ze op de gemeenschappelijke markt
mogen verschijnen. In Nederland en Duitsland wordt een uitzondering gemaakt voor
homeopathische en antroposofische medicamenten. Hiermee komt de weg vrij voor
pendelaars, horoscooptrekkers, duiveluitdrijvers en de verkopers van brioregulerende
armbanden en magnetische sokken en onderbroeken. Misschien kan vervolgens een
opiniepeiling over de vraag of de aarde rond of plat is uitmonden in een wet die
bepaald dat zij voor driekwart rond is.
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Loopbaanbeschrijving Prof. Dr. Karel Brookhuis (geef de pen door)
Ik ben in 1970 naar Groningen gekomen waar ik wiskunde wilde gaan studeren, maar
dat vond ik toch eigenlijk niks en ben vervolgens na enige tijd maar in dienst gegaan,
voor mijn nummer zoals dat toen heette. Daarna ben ik op 24-jarige leeftijd toen alsnog
serieus psychologie gaan studeren, Functieleer, in recordtijd, in iets meer dan vijf jaar.
Na een kleine drie jaar promotieonderzoek in dienst van ZWO (zuiver wetenschappelijk
onderzoek, nu NWO) bij de Subfaculteit Psychologie aan de RUG (Instituut voor
Experimentele Psychologie in Haren bij John Michon en Bert Mulder), begon ik in 1983
bij het Verkeerskundig Studiecentrum in Haren als onderzoeksmedewerker. Bij een
Amerikaanse gasthoogleraar (Jim O’Hanlon) heb kennis gemaakt met de fijne
kneepjes van het onderzoek naar “drugs and driving”. Toen Jim O’Hanlon naar
Maastricht vertrok werd ik zijn opvolger als afdelingsleider. Verkeerspsychologie werd
mijn (onofficieel) vakgebied.
Het faculteitsbestuur trekt op 1 januari 2000 echter de stekker uit de
verkeerspsychologie, deels vanwege slecht (financieel) management, deels omdat het
erg toegepast was (dat vond Wim Hofstee maar niks), beetje uit rancune tegen Michon.
Maar aangezien ik een vaste aanstelling had bij de RUG konden “ze” mij niet ontslaan
en werd ik weer ondergebracht bij de Afdeling Psychologie, als UHD bij nu de Faculteit
PPSW (Psychologische, Pedagogische en Sociologische Wetenschappen) om
onderwijs geven in de psychologie en onderzoek te doen. Dat laatste mocht volstrekt
niet meer op het gebied van de verkeerpsychologie, die moest ik afzweren. Maar we
hadden een goede band met de Afdeling Verkeer en Planning van de Faculteit Civiele
Techniek in Delft binnen de onderzoekschool TRAIL en die wetenschappers schrokken
zo van deze verwoestende actie in Groningen dat ik gevraagd werd om voor een dag
in de week hoogleraar te worden zodat voor hen de inmiddels broodnodige kennis van
gedrag in het verkeer niet verloren ging.
Ik heb ruim 25 jaar veel onderzoek voor nationale en internationale overheden en
bedrijven gedaan, ook in vele Europese projecten (meestal over gedrag in het verkeer)
en houd mij naast onderwijs bezig met het begeleiden van promovendi op dat terrein.
Sinds de zomer 2010 ben ik daar bovenop nu (tijdelijk) Directeur Onderwijs bij
Psychologie, en dat in deze roerige tijden van een bezuinigende en in onderwijs niet
geïnteresseerde regering. Hoewel, zo zuinig zijn ze niet, ze willen de maximum
snelheid optrekken naar 130 km/u, een hele dure maatregel.
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