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Op 21 februari 1997 gaf de leiding van de Amerikaanse Psychologische Vereniging (APA) na vele 
jaren van planning groen licht voor de oprichting van haar 52ste divisie, “Internationale Psychologie”.  De 
missie van deze divisie is het bevorderen van de ontwikkeling en groei van internationale relaties onder 
psychologen op vlak van het delen van kennis, het aanmoedigen van visitaties, het aanmoedigen van 
intercultureel onderzoek en ontwikkeling in de klinische praktijk, en het promoten van de algemene 
doelstellingen van de APA. 
 

Tijdens de eerste jaren van haar bestaan bleek divisie 52 op verschillende manieren een voor de 
APA ongewoon actieve divisie te zijn.  (1) Onder leiding van editor Ivan Kos publiceerde ze een prachtige 
nieuwsbrief, “The International Reporter”, die originele en exclusieve artikels bevat over psychologie over 
gans de wereld; vaak van top psychologen.  (2) Onder leiding van webmasters William Masten en Mustafa 
Baloglu creëerde ze een website, www.apa.org/divisions/52 , die haar leden voorziet van het nodige up-to-
date nieuws.  (3) Ze biedt een webforum en verschillende mailing lists voor haar leden, studenten, en 
medewerkers.  (4)  Elk jaar in augustus organiseert ze een boeiend programma op de APA conventie, waar 
zowel leden als niet-leden hun werk kunnen voorstellen.  Haar eerste APA programma in 1998 werd 
ingevuld door 120 sprekers uit 39 landen.  (5) Elk jaar verzamelt divisie 52 nominaties voor haar jaarlijke 
ereprijzen: internationale psycholoog, mentor, student onderzoeker, dissertatie onderzoeker, onderzoeker 
over vrouwen /gender thema’s.  (6)  Ze biedt haar leden actieve betrokkenheid in belangrijke projecten, een 
netwerk van internationale contactpersonen voorgezeten door Michael Stevens, en ledenkortingen op 
boeken en andere producten. 
 

Van bij de start genoot divisie 52 de actieve steun de APA leiding, met inbegrip van CEO 
Raymond D. Fowler.  Vier van de eerste vijf voorzitters van divisie 52 waren al voorzitter geweest van de 
APA in het algemeen (hier aangeduid met een *):  Ernst Beier, Florence Denmark,* Gloria Gottsegen, 
Frank Farley,* Charles Spielberger,* Harold Takooshian, Richard Velayo, en Norman Abeles.*   Divisie 52 
werkt nauw samen met het APA Comité voor Internationale Relaties in de Psychologie (CIRP), opgericht 
in 1944, door de mogelijkheid voor psychologen en studenten van zowel de VS als daarbuiten om zich aan 
te sluiten bij de Internationale Divisie en actief te worden voor een bescheiden geldelijke bijdrage.  In 2004 
bedraagt het lidgeld $ 10 voor studenten en  $ 20 voor psychologen.   
 

Vandaag onderscheidt divisie 52 zich als één van zes internationale organisaties met individueel 
lidmaatschap, die elk hun eigen missie hebben (Overmier & Overmier, 2003):   
2.  IAAP (opgericht in 1920) is de Internationale Vereniging voor Toegepaste Psychologie.  Ze telt 
wereldwijd momenteel 2000 leden, en biedt zowel een driemaandelijks tijdschrift (“Applied Psychology: 
An International Review”) als een vierjaarlijks congres.  (www.iaapsy.org).  
3. ICP (1941) is de Internationale Raad van Psychologen.  Hij telt wereldwijd momentaal 1500 leden, en 
biedt een driemaandelijkse nieuwsbrief (“International Psychologist”) en een jaarlijkse conventie.  
(www.icppsych.tripod.com).  
4. IACCP (1972) is de Internationale Vereniging voor Cross-Culturele Psychologie.  Ze telt momenteel 800 
leden, en biedt een teweemaandelijks tijdschrift (“Journal of Cross-Cultural Psychology”) en een 
tweejaarlijkse meeting.  (www.iaccp.org).  
5. IUPsyS (1951) is de Internationale Unie van de Psychologische Wetenschappen. Ze overkoepelt 64 
nationale organisaties (geen individuele leden), publiceert een tijdschrift (“International Journal of 
Psychology”), en organiseert een vierjaarlijks congres (“International Congress of Psychology”).  
(www.iupsys.org).  
6. IPSO (1999) is de Internationale Psychologie Studenten Organisatie, een jonge groep studenten uit een 
groeiend aantal landen.  (www.psychologystudents.org).   
 
Meer informatie over de APA Internationale Divisie vindt u op haar website, www.tamu-
commerce.edu/orgs/div52  
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