
Voor de leden van de SKO commissie, 
 
 
Gedurende de afgelopen 4 jaar heb ik Sibe in verschillende functies meegemaakt, 
bijvoorbeeld tijdens mijn werkzaamheden als stage docent met Sibe als stage coördinator, 
maar ook als coördinator van de Academic Professional (verplichte cursus binnen de Master 
Klinische en Gezondheidspsychologie) waarin Sibe werkgroepen en een college heeft 
verzorgd, als wel voortdurend meedacht over de ontwikkeling van de cursus. En het is Sibe’s 
bijdrage aan de Academic Professional die ik graag  wil toelichten.  
 
De Academic Professional is een lintcursus, oftewel een cursus die het hele jaar loopt, en 
deze werd dit jaar voor het eerst gegeven. Met een klein docententeam (n=4) hebben wij een 
grote slag onderwijsontwikkeling geslagen, waarbij er, gezien de veranderingen in de hele 
Master Klinische en Gezondheidspsychologie continue onverwachte zaken bijkwamen waar 
wij dan weer mee moesten omgaan. Als docent heeft Sibe zich bijzonder flexibel opgesteld, 
met een blijvend positieve insteek, en, voor ons als coördinatoren nog het meest belangrijk, 
meedenkend over niet alleen de specifieke opdrachten, maar ook hoe we deze het beste 
konden inbedden binnen beide het Master programma maar ook de gehele opleiding tot 
Klinisch Psycholoog. Gezien deze cursus gaat om het integreren van het professionele met 
het academische was deze bijdrage onmisbaar.  
 
Het college ethiek dat Sibe heeft gegeven is door studenten niet alleen als leerzaam en 
interessant bevonden, maar behapte ook volledige de ethische-professionele kant van de 
klinische psychologie en Sibe heeft a.d.h.v. een helder verhaal en pakkende voorbeelden de 
zaal wakker gekregen en wakker gehouden (wat bij deze groep studenten nogal een uitdaging 
bleek te zijn).  
 
Naast het uitgebreid evalueren met studenten was Sibe ook steeds bereid met ons als 
coördinatoren te evalueren, en kijken hoe processen beter konden. Hiervan heb ik zelf het 
nodige geleerd en ik ben Sibe dankbaar dat hij de tijd heeft willen nemen zijn onderwijs 
ervaring met ons te delen.  
 
Dat Sibe een inspirerende en motiverende docent is heb ik al vaker van studenten gehoord, en 
dit bleek ook uit de evaluatie die hij met studenten heeft gedaan tijdens de laatste werkgroep. 
Het feit dat Sibe volgend jaar wegens een te volle taakstelling waarschijnlijk niet meer als 
docent zal meedraaien met ons ervaar ik dus ook als een groot gemis, niet alleen omdat Sibe 
een prettige collega is, maar juist ook omdat we zijn onderwijs-kundigheid zullen missen. Dat 
hij ons heeft aangeboden alsnog mee te kijken naar de handleiding voor volgend jaar toont 
zijn inzet voor het onderwijs, en ik zal hier dankbaar gebruik van maken! 
 
 
 
Lot Sternheim,  
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