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1.c.1 Uitreiking masterbullen 
 

PSYCHOLOGIE 
 
Plaats:  Academiegebouw, Unie van Utrechtzaal (aula), Domplein 29, Utrecht 
Datum: Maandag 18 april 2016 [1: 15A&OSP, 1KJ; 2: 16 KGP, 1A&O, 1JS; 3: 16 

KGP, 1 JS; 4: 1 TCP, 18 Neuro, totaal 16+18+17+19=70] LET OP: KORTE 
PAUZE TUSSEN SESSIE 3 EN 4] 

 
INTRODUCTIE 

1. Welkom; Sibe Doosje zit deze sessie voor namens 
Examencommissie Psychologie 

2. Mobiele telefoons uit 
3. Vandaag, is een bijzondere dag omdat  

Op 18 april 1930 kondigt de BBC aan dat er geen nieuws is 
op die dag. Toen werd nieuws nog niet gemaakt, maar 
gevonden. Op 18 april 1905 werd George H. Hitchings 
geboren, de uitvinder van de chemotherapie, waarvoor hij 
tevens de Nobelprijs kreeg. In Japan is het vandaag 
Nationale uitvindingsdag, omdat op 18 april 1885 de eerste 
patentwet in werking trad. Maar bovenal is het een 
bijzondere dag omdat 68 studenten psychologie en twee 
studenten Jeugdstudies vandaag hun masterdiploma 
ontvangen. 

4. Bijzondere locatie 
o De Aula, waar u nu zit, wordt ook wel de Unie van 

Utrechtzaal genoemd (dit jaar 554 jaar oud, is dus van 
1462). Die unie werd in 1579 in deze zaal getekend en wordt 
beschouwd als het begin van de Nederlandse staat. Van een 
van de ondertekenaars van die Unie, graaf Jan van Nassau, 
staat buiten een standbeeld. Unie van Utrecht wordt 
beschouwd als (een voorloper van) onze Grondwet. 

o UU 1636 opgericht, kreeg dit gebouw 
o 1886: Academiegebouw hieraan vast gebouwd 
o Evt. andere details uit Met aan mijn voeten de zon 
5. Openbare zitting van de examencommissie met maar één 

agendapunt: Uitreiking masterbullen  
6. Wellicht overbodige opmerking; het wordt niet meer 

spannend. Men is al geslaagd. Zie International Diploma 
Supplement; bij onjuistheden naar examensecretariaat Dit 
is wel het enige diploma dat u krijgt, dus wees daar zuinig 
op! 
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7. U heeft ervoor gekozen in het openbaar uw diploma in 
ontvangst te nemen en dat niet bij de administratie af te 
halen. Dat laatste heeft altijd iets stiekems. Getuigen dat het 
echt zo is, is dapperder en een betere afsluiting, daarom ben 
ik blij dat u er allemaal bent. 

8. Procedure: ik roep de kandidaten een voor een naar voren, 
en gaan hier staan. Zij zullen achtereenvolgens worden 
toegesproken [hier sprekers memoreren].  
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9. Afsluiting 
o Gelukwensen namens examencommissie en verwelkomen 

als collega-psychologen.  
o U heeft zojuist het diploma en het International Diploma 

Supplement in ontvangst genomen. Kijkt u dat nog eens 
goed na op een juiste weergave. Als er iets niet klopt, zetten 
we het graag meteen recht, dus schiet u mij dan even aan. 
Daarnaast heeft u de volgende zaken ontvangen: 

o NIP-ethiekcode, namens het Onderwijsinstituut  
o documentatie Alumni 
o Flyer van Meesters in de psychologie, een initiatief van 

enkele oud-studenten omd e arbeidsmarkt voor 
basispsychologen inzichtelijk te maken: vacatures, CV 
dropping, LinkedIn lynx, etc. Ook flyer van het NIP. 

o Een beeldje dat uw nieuwe status als alumna of alumnus 
symboliseert 

o Ik wil u graag nog twee motto’s meegeven 
o In de tijd dat wij hier bezig waren de Unie van Utrecht te 

ondertekenen, schreef Francis Bacon (1561-1626) in de 
Meditationes sacrae de volgende woorden op: nam et ipsa 
scientia potestas est, d.i. want ook de wetenschap zelve is 
macht. Oftewel: kennis is macht. [In 1598 werden deze 
Meditationes ook in het Engels uitgegeven en werden deze 
woorden vertaald door knowledge is power. Vgl. Spreuken 
XXIV, 5; hd. Wissen ist Macht; fr. savoir c'est pouvoir.] 

o Tweede motto: Sol Iustitiae Illustra Nos. Dat de zon der 
gerechtigheid ons moge verlichten. De combinatie van beide 
motto’s zal een evenwichtige praktijk opleveren. 

o Dank voor uw komst, mijn collega’s hiernaast ook dank voor 
hun komst hierheen en hun inspirerende toespraken. 

o Faculteit en onderwijsinstituut bieden u nog graag een 
drankje aan. Dat vindt plaats in de Maskeradezaal [wijzen]. 
Een fijne en feestelijke dag gewenst! 
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