
1.b.1 Programma Bachelorbuluitreikingen 22 april 2016 
 
1. Ontvangst in Geertekerk (13.00) 
2. Foto (13.20) 
3. Opening (13.35) 
4. Welkomstwoord/Bacheloropleiding psychologie (13.35) 
5. Speciale vergadering examencommissie (13.55) 
6. Overige studenten (14.00) 
7. Cum laudestudenten en honours studenten (14.15) 
8. Afsluiting door voorzitter (14.29) 
 
3. Opening 
 

• Welkom, bachelorkandidaten, familie, vrienden en bekenden bij 
deze officiële uitreiking van de bachelorbullen van psychologie. 

• Mijn naam is Sibe Doosje en ik ben voorzitter van de 
examencommissie psychologie, die deze uitreiking samen met het 
Bacheloropleiding Psychologie verzorgt. Ik zal vandaag zorgen voor 
een ordelijk verloop. 

• Zet u uw mobiele telefoons uit alstublieft. 
• U bent vandaag te gast bij de Undergraduate School psychologie 
• De Geertekerk is vernoemd naar de heilige Gertrudis van 

Nijvel (626-659), patrones van de reizigers. Zij werd ook 
aangeroepen voor hulp tegen muizen- en rattenplagen. De eerste 
vermelding van de Geertekerk is te vinden in een geschrift uit de 
13e eeuw. In die tijd, voor het graven van de singel, stond de kerk 
op een plek tegenover de huidige locatie. Aangenomen wordt dat 
zij daar al stond toen de stadsmuur verrees, die het dorp 
doorsneed waarvan deze eerste Geertekerk het godshuis was. De 
stadsmuur kwam omstreeks 1150 gereed. Er kan worden 
aangenomen dat het huidige gebouw dateert uit de periode 1255-
1259. 

• Vandaag, 22 april, is in meerdere opzichten een historische dag. 
Kees van Kooten kreeg op 22 april 2004 een Gouden Ganzenveer 
vanwege zijn verdiensten voor het geschreven woord. En op 22 
april 1943 schrijft Albert Hoffman voor het eerst over de 
hallucinogene eigenschappen van LSD. Interessant, omdat LSD nu 
opnieuwe in de belangstelling staat als mogelijke behandeling van 
angsten en depressies. Het schijnt de schotten in onze hersenen te 
slechten. Het was in 1909 ook de geboortedag van Rita Levi-
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Montalcini, een neuroiloge die de groeifactor in zenuwcellen 
ontdekte: de Nerve Growth Factor of NGF. 

• Maar bovenal: 47 (46?) bachelorstudenten psychologie ontvangen 
vandaag hun Bachelordiploma. 

 
Het programma van vandaag is als volgt: 
 (foto, voor de bijeenkomst uit) 
 Welkomstwoord door prof. dr. Liesbeth Woertman 
 Een speciale vergadering van de examencommissie psychologie  

Er zijn zes studiepaden: Cognitieve en neurowetenschappen (Joke Baas), 
Klinische en Gezondheidspsychologie (Lot Sternheim), Sociale 
psychologie (Madelijn Strick), Arbeids- en organisatiepsychologie (Fred 
Engel), Neuropsychologie (Anouk Keizer)  en Kinder- en 
jeugdpsychologie (Annerieke Oosterwegel). Functie: organiseren 
studiebegeleiding voor bachelorstudenten in hun studiepad, 
studievoorlichting en afstemming van het onderwijs binnen het 
studiepad. VOORSTELLEN! 

 
4. Welkomstwoord namens de bacheloropleiding psychologie 
 
Prof. dr. Liesbeth Woertman, directeur van de bacheloropleiding 
psychologie, ooit docent van het jaar, hoogleraar in de kwaliteit van het 
psychologie-onderwijs en inspirerend leider binnen onze organisatie. Het 
is erg fijn om een echte docent aan het roer te hebben staan, zowel voor 
studenten als voor mijn collega’s en mij. Bij psychologie wordt enorm 
aan de weg getimmerd als het gaat om onderwijsvernieuwing. Zo willen 
we meer gaan doen aan arbeidsmarktorientatie, er zijn speciale 
alumnipagina’s voor afgestudeerde psychologen, en we zijn bezig met 
matching aan de poort voor een nog betere fit tussen student en 
opleiding. Daar kunt u Liesbeth Woertman alles over vragen. Zij zal u 
allen nu officieel welkom heten. 
 
5. Speciale vergadering examencommissie 
 
Wij gaan nu over tot het officiële gedeelte van deze bijeenkomst, een 
speciale vergadering van de examencommissie. Speciaal, omdat het een 
openbare vergadering betreft waar u allemaal voor bent uitgenodigd. De 
vergadering kent maar een agendapunt, de uitreiking van de 
bachelorbullen. De procedure is als volgt LET OP! ROUTE UITLEGGEN EN 
AANWIJZEN: 

• Kandidaten zullen zo een voor een naar voren geroepen worden 
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• Zij tekenen voor ontvangst van hun bul en ontvangen onze 
felicitaties  

• Krijgen hun bachelorbul uitgereikt en ontvangen een plastic tas 
met een koker om de bul in te bewaren. 

• Bij het diploma hoort ook een International Diploma Supplement, 
waar de vakken op staan die zij hebben gevolgd. Neem dit goed 
door om te kijken of het volledig is en er geen fouten in staan. Dat 
zou niet mogen, maar soms gebeurt het. Neemt u in dat geval 
even contact op met mij. 

• Verder zit er een aandenken en tevens praktisch cadeau van het 
Onderwijsinstituut Psychologie in de tas, waar ik in dit stadium niet 
over mag uitweiden. 

Dan is nu het moment gekomen waar iedereen op wacht. 
 
6. Overige studenten 
 
Klapt u alstublieft veel en hard. 
 
7. Honours/cum laudestudenten 
 
Dames en heren, 
 
En dan wil ik nu een viertal studenten die een honoursprogramma 
hebben gevolgd dan wel cum laude zijn afgestudeerd en dat zijn Michelle 
Baars, Cas Coopmans (M), Aicha Dijkshoorn, Evita Goossens, Parmian 
Kazemi, Arlaine van Logtestijn, Laura Tigchelaar, Evelien van Ierssel, 
Doesjka Hagenaar en Elena Caspers (10x). 
 
VHC Von Humboldt College (extra vakken voor de leut) 

Dare to Compare 
Verdiepende honourscursus 
Creative challenge 
English for Academic Purposes 
Verzwaard BO 
 

Michelle Baars KGP 
Minor criminologie 
Finland gestudeerd 
9 voor Inleiding, PL, Finnish political culture and system 
 

  

 3 



Cas Coopmans (M) Cognitieve neurowetenschappen 
Taalpsychologie 
5x8,5, Inquiry Cognitive Science 
5x9, o.a. voor Problems in philosophy en Language development 
1x9,5 Psychologie van taal 
1x10 Syntactic analysis 
 

Aicha Dijkshoorn NP 
Zij heeft maar liefst 322,5 studiepunten gehaald, honderd meer 
dan vereist voor het honoursprogramma  
5x8,5 o.a. voor Sensation and Perception en Bacheoloronderzoek 
6x9 o.a. OWP Psychofarmacologie Mind & Machine 

 
Evita Goossens Ook NP 

Noord-Ierland: Psychology of Cancer, Ageing: Mind, Brain and 
Behavior, Northern Ireland: Conflict, Identity, Peace 
5x8,5, o.a. Sprache und Kultur, PPII, SP 
2x9 BGG en Practicum Cogn en Neurobiologische psychologie 
9,5 Exp en reg 
 

Parmian Kazemi KGP 
Verdieping in verslaving bij volwassenen en kinderen, maar ook in 
de ontwikkelingspsychologie (Aging, Developmental psychology). 
Op uitwisseling geweest bij UCLA, een gerenommeerde universiteit 
in Los Angeles, Californië 
3x8,5, Psychology of Addiction, Psychology of Aging, Advanced 
Honours Seminar for Psychology 
 

Arlaine van Logtestijn KGP 
Verdiept in criminologie meerdere vakken, onder andere aan de 
University of Malta, waar bij mijn weten nog nooit een 
psychologiestudent is geweest 
4x8,5 o.a. IP Cogn neurosc Introduction to corrections 
1x9 Introduction to criminology 
 

Laura Tigchelaar ook NP 
Verslavingsgedrag bij adolescenten, psychofarmacologie, accent op 
psychoactieve stoffen 

9 Practicum Cognitieve en neurobiologische psychologie 
8,5 BO 
5x8, onder andere over Computerarchitectuur en netwerken 
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Descartes 

Wetenschap in maatschappelijke context 
Humaniteit: van genetica tot robotica, met inbegrip van Mozart en 
moraal 
De eenentwintigste eeuw 
Wetenschap – wat is dat?  

 
Evelien van Ierssel KGP 
O.a. Anthropology and the human condition, introduction to public 
speaking, venture marketing 
2x8,5 PL MTS3 Interpersoonlijke processen 
3x9 IP SP Taalverwerving Spaans 
 
CL 
Doesjka Hagenaar ook NP 

Zweden op uitwisseling geweest, Human rights bestudeerd 
5x8,5 o.a. OWP GSPDTT Klinische neuropsychologie, Swedish 
2x9 MTS3 Neuroscience of social behavior and emoitional disorders 
2x9,5 IP Hersenontwikkeling 

 
CL en VHC 
Is cum laude al knap, er zijn ook mensen die zowel een verzwaard 
programma volgen als een cum laudeniveau halen. Elena Caspers is er 
zo een. 
Elena Caspers K&J 

2x9 IP MTS2 
11x8,5  
2x9,5, MTS3 en Sportpsychologie, ook sportfilosofie gedaan 

  
(Applaus) 
 
7. Afsluiting door voorzitter. 
 
Afgestudeerde bachelors, U hebt na dit ritueel een transitie doorstaan. U 
bent nu opgenomen in de kring van intellectuelen met kennis van zaken 
in diverse gebieden van de psychologie. Welkom bij ons en natuurlijk 
van harte gefeliciteerd. U weet nu veel, maar bedenk ook dat er nog veel 
te leren valt. Of, zoals Socrates zei: ‘Wat mij betreft weet ik alleen dat ik 
niets weet.’ Zo bescheiden hoeft het ook weer niet, maar zo’n citaat 
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geeft altijd lekker stof tot nadenken. En schept wellicht nieuwe moed 
voor een master. 
 
Behalve hun bachelorbul ontvangen deze studenten ook nog een 
aandenken aan hun studie psychologie. Het is meestal niet gebruikelijk 
dat men tijdens een openbare gelegenheid een cadeau meteen uitpakt. 
Wij gaan daar nu een uitzondering op maken. Ik verzoek de pas 
afgestudeerden nu het doosje uit te pakken en hun cadeau officieel in 
gebruik te nemen. Met dit concert van bachelorbellen wordt deze 
bijeenkomst gesloten. 
 
Speciaal woord van dank voor ons personeel. Ginds staat nog iets te 
drinken voor u klaar. Ik wens u een fijne en feestelijke dag toe. 
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