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Samenvatting 

Het doel van de studies in dit proefschrift was om meer inzicht te verwerven in de 

opleiding en professionele ontwikkeling van praktijksportpsychologen. Meer in het 

bijzonder was het doel om bestaande opleidingen in kaart te brengen, inzicht te 

krijgen in wat aankomende sportpsychologen moeten leren, hoe ze leren en hoe we 

kunnen toetsen of ze geleerd hebben. Antwoorden op deze vragen kunnen bijdragen 

aan hoogwaardige training en toetsing voor de sportpsychologiepraktijk. 

 In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de opleidingsmogelijkheden 

die er zijn in de (praktijk)sportpsychologie in Europa. De resultaten laten zien dat in de 

meeste Europese landen educatie wordt aangeboden, maar dat de beschikbare 

programma’s sterk variëren in niveau, omvang, en praktische focus. De studie 

markeerde tevens de start van een netwerk voor opleiders in de 

praktijksportpsychologie, het zogeheten EASY netwerk (Educators in Applied Sport 

psychologY-netwerk). De deelnemers gaven aan dat zij geïnteresseerd zijn om een 

netwerk te vormen, dat ze willen samenwerken en dat ze kennis, stafleden, studenten, 

ervaringen en kwaliteitseisen zouden willen uitwisselen.  

De Hoofdstukken 3 en 4 beschrijven onderzoek naar wat sportpsychologen in 

opleiding willen leren, en welke leerervaringen zij nuttig vinden. We ontwikkelden 

een model van supervisievragen, bestaande uit twee hogere orde categorieën 

(‘Knowhow’ en ‘Professionele ontwikkeling’), zes lagere orde categorieën (‘Intake’, 

‘Behandelplan’, ‘Uitvoering, ‘Reflectie’, ‘Professionele principes’ en ‘Omgaan met 

dilemma’s) en 19 verschillende thema’s. De 19 thema’s werden vervolgens voorgelegd 

aan beginnende sportpsychologen en hen werd gevraagd welke leerervaringen 

geholpen hadden om zich te ontwikkelen op deze thema’s. De resultaten lieten zien 

dat traditionele leerervaringen (bijv. modules, docenten) hielpen bij het opdoen van 

praktische knowhow. Leren van anderen (bv. studiegenoten, collega’s) hing samen met 

professionele ontwikkeling (d.w.z. het omgaan met issues, uitdagingen en dilemma’s 

die zich voordoen in de sportpsychologiepraktijk). Praktijkervaring en reflectie hingen 

samen met zowel het ontwikkelen van knowhow als professionele ontwikkeling. 

Tezamen laten Hoofdstuk 3 en 4 zien welke zaken sportpsychologen in opleiding 

uitdagend vinden bij hun eerste professionele stappen, en welke leerervaringen hen 

helpen om zich hierop te ontwikkelen.  

 Hoofdstuk 5 en de Appendix zijn gericht op het toetsen van bekwaamheid voor 

de sportpsychologiepraktijk. Een onderdeel van een actieonderzoek om de toetsing in 

onze sportpsychologie-opleiding te verbeteren was het vergelijken van twee 

toetsingsmethoden: toetsing van een casusverslag en toetsing met een zogenoemde 

‘structured case presentation’. Bij structured case presentation toetsing wordt de 

toetsing van een verslag aangevuld met een gesprek met de cursist over de casus. De 
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conclusie luidde dat voor toetsing door externe assessoren zoals bijvoorbeeld de 

examencommissie, structured case presentations een betrouwbaardere en 

acceptabelere manier van toetsing is dan uitsluitend schriftelijke toetsing. 

Hoofdstuk 6 en 7 bevatten beschrijvingen van ervaringen zoals die zijn 

opgedaan in de postgraduate opleiding tot praktijksportpsycholoog. In Hoofdstuk 6 

worden de uitdagingen, en onze oplossingen, gepresenteerd die komen kijken bij het 

vanaf nul opbouwen van een supervisiesysteem. Naast onze worsteling met toetsing 

(zie ook Hoofdstuk 5 en Appendix), laat ik in dit hoofdstuk zien hoe een 

competentieprofiel voor supervisoren ons hielp bij het selecteren van de juiste 

supervisoren. Hoofdstuk 7 bespreekt de uitdagingen die supervisoren tegen kunnen 

komen wanneer ze de nieuwe generatie sportpsychologen, de zogenoemde 

Millennials, in supervisie treffen. We reflecteren op de ondergrenzen van acceptabel 

professioneel gedrag en op de angst voor ‘medeplichtigheid’ die supervisoren kunnen 

ervaren. We beschrijven onze worsteling met de balans tussen bekrachtiging en 

beteugeling van Millennial supervisanten en vragen ons af of supervisie daadwerkelijk 

bijdraagt aan diepgaand leren, of dat we supervisanten vooral uitnodigen om een 

kunstje te doen dat ons bevalt. 

Samen belichten de hoofdstukken alle relevante aspecten van het opleiden voor 

de sportpsychologiepraktijk –eindtermen, leeractiviteiten (leerervaringen in het 

algemeen, en supervisie in het bijzonder) en toetsing– en bieden ze een startpunt om 

de relatie tussen deze aspecten te gaan verkennen. Op deze wijze beoogt dit 

proefschrift bij te dragen aan verdere verbetering in het opleiden en toetsen voor de 

sportpsychologiepraktijk. 
  


