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1. Alumnicommissie 

Deze commissie organiseert samen met de universiteit activiteiten voor alumni. Alumni zijn 

(ex-)PAP-leden die zijn afgestudeerd. Per jaar worden er één of twee activiteiten 

georganiseerd voor alumni. Denk hierbij aan speeddaten met alumni of een alumniborrel. 

Dus vind jij het leuk om contact te hebben met ex-PAPpers die al werkzaam zijn als 

pedagoog? Vind je het leuk om voor en met deze mensen leuke activiteiten te organiseren? 

Dan is deze commissie iets voor jou! 

 

2. Almanakcie 

De Almanakcie maakt het jaarboek van studievereniging PAP. In dit boek worden de 

commissies, bestuursleden en andere verenigingen op een leuke manier voorgesteld. 

Daarnaast staat het vol leuke weetjes en ins en outs van de vereniging, en daar kan jij 

verantwoordelijk voor zijn! Elk jaar wordt er een ander thema aan de almanak gekoppeld, 

wat gekozen mag worden door de commissie zelf. De Almanakcie is verantwoordelijk voor de 

hele samenstelling van het boek, inclusief de vormgeving.  

 

3. Dinercie 

PAPpers houden van eten! Daarom organiseert de Dinercie een aantal grote diners 

gedurende het jaar. Denk hierbij aan moorddiners, cycling diners, kerstdiners, het 

landendiner, het Summer Vibes diner et cetera. Daarnaast verzorgt deze commissie het eten 

voorafgaande aan Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s). Dit is dus zeker een commissie 

die door PAPpers wordt gewaardeerd en als je zelf van koken en eten houd is dit een 

uitgelezen kans! 

 

4. Ontspancie 

De Ontspancie organiseert ongeveer een keer per maand een leuke ontspannende activiteit. 

Denk hierbij aan lasergamen en leuke dagjes weg en van Sinterklaas vieren tot karaoke. Het 

gaat hierbij dus echt aan ontspannende uitjes en dagjes weg. Als Ontspanciër bedenk je leuke 

activiteiten en help je met de uitvoering hiervan! Daarnaast is het de bedoeling dat je bij 

zoveel mogelijk van je eigen activiteiten aanwezig bent, waardoor je veel nieuwe PAPpers 

leert kennen. Verder zal de Ontspancie dit jaar verantwoordelijk zijn voor de maandelijkse 

stamkroegavond. Ook kan je gevraagd worden mee te denken voor de 4 feesten die elk jaar 

worden georganiseerd. Lijkt het je dus leuk om de PAPpers blij te maken met leuke 

ontspannende activiteiten? Dan is de Ontspancie wat voor jou! 

 

5. Financie 

De Financie controleert alle geldzaken van de vereniging en vooral de financiële 

administratie van de penningmeester van het bestuur. Dit is erg belangrijk, want er mogen 

geen fouten gemaakt worden in de boekhouding! Het is ook belangrijk dat alle inkomsten en 

uitgaven van PAP overzichtelijk worden gemaakt, zodat we precies weten waar ons geld 

naartoe gaat en hoe we geld binnen krijgen. Deze commissie controleert of de 

penningmeester dit goed doet. Dit gebeurt één keer per maand in een vergadering. Vind jij 

het interessant om meer te weten te komen over het financiële reilen en zeilen van de 

vereniging, dan is deze commissie echt iets voor jou! 

 

 

 

 



6. Mannencie 

De Mannencie is voor de schaarste groep, maar volgens de insiders de leukste groep van 

PAP: de mannen! Een groep die samen vooral gezelligheid en verbondenheid zoekt, af en toe 

een biertje doet en echte mannenzaken bespreekt. Ook organiseert de Mannencie vier 

activiteiten per jaar (bijvoorbeeld een casino-avond, een drankproeverij of een biercantus) 

voor iedereen! Dus naast gezelligheid met je mede-mannen binnen deze vrouwenstudie is er 

ook een gezamenlijk doel. Vind je dit leuk? Schrijf je dan vooral in (behalve als je een vrouw 

bent natuurlijk..) 

 

7. Meeloopcie 

De Meeloopcie is verantwoordelijk voor de meeloopdagen. Hierbij zijn zij niet zo zeer 

verantwoordelijk voor de organisatie vooraf, maar wel voor de organisatie tijdens de 

meeloopdagen. Tijdens deze dagen begeleiden de commissieleden de geïnteresseerden in de 

studie Pedagogische Wetenschappen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het rondleiden van de 

verschillende groepjes jongeren die een kijkje willen nemen binnen de opleiding. Zij krijgen 

een hoorcollege en een werkcollege om vast te proeven hoe het er op de universiteit aan toe 

gaat. Ook worden commissieleden aan het woord gelaten om te vertellen over de studie. 

Vaak worden er in een jaar 2 grote meeloopdagen en eventueel enkele kleinere 

meeloopdagen georganiseerd. 

 

8. PAPerascie 

Houd jij van schrijven? Of vind jij het leuk om mensen te interviewen? Dan is de PAPerascie 

echt iets voor jou! Deze commissie zorgt dat een aantal keer per jaar het verenigingsblad uit 

komt, genaamd de PAPeras. De invulling van de PAPeras is een pedagogisch vakblad, dus het 

zal bomvol staan met studie-inhoudelijke artikelen en verslagen van studie-inhoudelijke 

activiteiten. Daarnaast is er natuurlijk ook ruimte voor testjes en interviews met docenten of 

werkzame pedagogen en een mediapagina. Dus wil jij bijdragen aan dit leuke vakblad? Dan 

is deze commissie zeker iets voor jou! 

 

9. Promocie 

De Promocie is als commissie één groot feestje, je bedenkt namelijk leuke, gezellige en 

lekkere acties ter promotie van PAP. Dit betekent dus: gratis voor de leden en altijd blije 

hoofden! Naast een aantal PR-acties op willekeurige dagen zijn er ook drie promoweken, vol 

met promotie voor PAP, bijvoorbeeld; sushi-maken, wafels bakken, gekke acties doen en 

M&M’s raden. Vind jij het leuk om PAP onder de aandacht te brengen bij je medestudenten? 

Dan is de Promocie iets voor jou! 

 

10. Studiecie  

Deze populaire commissie organiseert studie-inhoudelijke activiteiten voor alle leden van 

PAP. Denk hierbij aan bezoekjes aan pedagogische instituten, lezingen of workshops. Onder 

andere een bezoek aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis, interactieve EHBO-workshops 

voor kinderen of een lezing over eetstoornissen zijn activiteiten die erg in trek vielen! Er zal 

ongeveer 1 studie-inhoudelijke activiteit per maand worden georganiseerd. De Studiecie is 

verantwoordelijk voor het zoeken naar geschikte activiteiten en de volledige organisatie 

hiervan. Bovendien zal de Studiecie een paar keer per jaar een vrijwilligersdag gaan 

organiseren(Groen, 2015). Dus vind je het leuk om inzicht te krijgen in het werkveld? Wil je 

meer praktijk naast je studie? Wil je graag al een netwerk opbouwen met mensen in het 

werkveld? Dan is deze commissie iets voor jou! 



 

11. Studiereiscie 

De leden van de Studiereiscie organiseren een studie-inhoudelijke reis vol met interessante 

excursies, uitjes en andere studie-inhoudelijke activiteiten. Deze week vindt plaats in de 

onderwijsvrije week na het tweede blok (eind januari). De commissie regelt dingen zoals het 

reserveren van de restaurantjes, het verzorgen van het ontbijt en het hele verloop van de reis. 

Hier valt ook het bepalen van de bestemming en het regelen van het verblijf onder. Dus ga jij 

graag op vakantie? Ben jij iemand die graag studie-gerelateerde activiteiten organiseert? 

Vind jij het leuk om een reis te organiseren? Dan is deze commissie iets voor jou! 

 

12. Tripcie 

De leden van de Tripcie gaan voor de tweede onderwijsvrije week (in april) een super leuke 

stedentrip organiseren! Deze trip zal zo’n 4 dagen gaan duren (dus niet de hele 

onderwijsvrije week) waarin de commissie zorgt voor super leuke excursies, uitjes en andere 

ontspannende activiteiten. De commissie regelt de dingen als het reserveren van de 

restaurantjes, het verzorgen van het ontbijt en het verloop van de reis. Dus lijkt het jou leuk 

om een aantal dagen naar het buitenland te gaan en de invulling van deze trip zelf te kunnen 

bepalen? Dan is deze commissie zeker wat voor jou! 

 

13. Sympocie 

Misschien verraadt de naam van de commissie het al een beetje, want de Sympocie 

organiseert PAP´s symposia. Op deze twee avonden per jaar zullen verschillende sprekers 

spreken over één thema. Als je plaatsneemt in de Sympocie help je bij het bedenken van een 

geschikt thema, ga je op zoek naar sprekers, help je bij de promotie en alle andere dingen die 

bij een symposium komen kijken. Je bent dus heel studie-inhoudelijk bezig en het is heel 

gaaf om zo’n grote lezing helemaal vanaf het begin op te starten! Lijkt dit je wat? Schrijf je 

dan in voor deze commissie! 

 

14. Weekendcie 

De Weekendcie organiseert het ledenweekend dat plaatsvindt in november. Dit weekend 

staat in het teken van bijkomen na het eerste blok en het programma zit bomvol gezellige 

activiteiten. Na het ledenweekend houdt deze commissie op, dus je bent alleen tijdens het 

eerste blok actief als lid van deze commissie. Dus vind jij het leuk om in het begin van het 

jaar al een leuk weekend neer te zetten? Kan je goed organiseren en vind je het leuk om leden 

bij elkaar te brengen? Vind je het leuk om ontspannende activiteiten te verzinnen en uit te 

werken? Dan is deze commissie iets voor jou! 

 

15. Eerstejaarscie 

De Eerstejaarscie organiseert activiteiten speciaal voor de eerstejaars studenten en 

premasters! De activiteiten kunnen variëren van een BBQ tot aan een spelletjesmiddag, maar 

de invulling van de activiteiten die een aantal keer per jaar zullen plaatsvinden zal volledig 

door deze commissie bepaald worden. Lijkt het je dus leuk om te zorgen dat meer eerstejaars 

studenten en premasters betrokken raken bij PAP door middel van leuke ontspannende 

activiteiten en we hierdoor de vereniging kunnen laten groeien? Dan is de Eerstejaarscie wat 

voor jou! 

 

 


