Marion Offringa
Marion heeft gekozen voor de specialisatie gezondheidspsychologie omdat de cursussen
van deze specialisatie haar het meest aanspraken. De specialisatie was leerzaam en vooral
de praktische toepasbaarheid van de cursussen vond zij nuttig. Marion geeft aan dat zij het
idee heeft kennis opgedaan te hebben die haar zowel privé als in het werkveld kan helpen.
Een slechte planning heeft in de specialisatie nu en dan voor stress gezorgd, maar al met al
kijkt Marion met een positief gevoel terug op de specialisatie.
Al voor de start bij de opleiding Toegepaste Psychologie was Marion geïnteresseerd in het
politievak. Hoewel zij getwijfeld heeft over de invulling van het keuzesemester (twee stages
of niet?) was de keuze voor de minor Politiekunde aan de Politieacademie in Apeldoorn dus
best logisch. De minor leek Marion een goede manier om meer inzicht te krijgen in de
werkzaamheden van de politie (en of het werk ook bij haar zou kunnen passen).
De minor Politiekunde is erop gericht om studenten van buiten de Politieacademie een kijkje
te geven in het politievak en de dilemma’s waar de politie tegenaan loopt in de
beroepspraktijk. De theorie- en praktijklessen zijn dezelfde als die studenten van de
Politieacademie ook krijgen tijdens hun opleiding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlandse
strafrecht en de regelgeving, politiegeschiedenis, inzicht in het politieapparaat, maar ook aan
sportlessen. Zo heeft Marion de fit-test afgelegd die agenten en selectiekandidaten ook
moeten doen, leert zij zelfverdedigings- en aanhoudingstechnieken, gebruik maken van
pepperspray en krijgt zij schietles met een dienstwapen dat is omgebouwd tot een laser gun.
De minor wordt door de Politieacademie erg serieus genomen en is ook bedoeld als ‘kijkje in
de keuken’ om studenten die interesse hebben in het politievak voor te bereiden op een
eventuele bachelor- of masteropleiding bij de Politieacademie. In die zin is de aansluiting van
de minor Politiekunde op Toegepaste Psychologie misschien ver te zoeken. Voor Marion
echter, ligt de aansluiting vooral bij de toekomst die zij voor zich ziet. Andere TP-studenten
die een carrière bij de politie ambiëren zou zij dan ook zeker aanraden deze minor te doen.
Ook voor andere studenten kan de minor volgens Marion waardevol zijn omdat je niet alleen
inzicht krijg tin de politie, maar ook in je eigen denkwijze, houding en doorzettingsvermogen.
Marion weet op moment van schrijven nog niet waar zij stage gaat lopen. Zij hinkt op twee
benen. Enerzijds lijkt haar een combinatie van politiewerk en TP haar leuk. Een organisatie
als Halt zou daar goed bij aansluiten. Aan de andere kant wil Marion ook wel een andere
kant op met haar stage om haar horizon te verbreden. Zij denkt dan aan een stage in de
geestelijke gezondheidszorg.

