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Jaarverslag – Studievereniging PAP 2008-2009 

 
Beste lid of geïnteresseerde, 
 
In dit verslag wordt het afgelopen jaar beschreven en geëvalueerd. Mocht je naar 
aanleiding van dit jaarverslag nog vragen hebben, voel je dan vrij om deze te komen 
stellen op de Wissel Algemene Ledenvergadering op woensdag 16 september 2009. 
 

Algemeen 

De doelstelling van studievereniging PAP is om de kennis en belangstelling van het 
pedagogisch werkveld onder de studenten Pedagogische Wetenschappen te stimuleren. 
Daarbij willen wij het contact en de samenwerking tussen de studenten en docenten 
bevorderen. Om dit te bereiken worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals 
lezingen, excursies, uitjes en andere activiteiten. 
 
Sinds het begin van dit studiejaar is de studievereniging flink gegroeid in aantal leden. 
Vanaf september 2008 tot maart 2009 hebben zich 195 nieuwe leden aangemeld bij 
studievereniging PAP. Het gestelde aantal nieuwe leden, in het jaarplan 2008-2009, van 
190 was toen al behaald, zoals ook te lezen was in het halfjaarlijks verslag. Op dat 
moment stond het totaal aantal nieuwe leden van studievereniging PAP op 702. Op dit 
moment beslaat studievereniging PAP 685 leden. Deze daling in de tweede helft van het 
jaar is toe te schrijven aan leden die zijn afgestudeerd of zijn gestopt met de studie en 
zich daarom afmelden bij studievereniging PAP. Omdat er in het tweede halfjaar nog 
maar enkele inschrijvingen binnen zijn gekomen is het ledenaantal niet verder gestegen. 
In totaal hebben zich dit jaar uiteindelijk 251 nieuwe leden bij PAP aangemeld. De 
verwachting voor aankomend jaar is echter wel positief. Vanaf juli 2009 hebben zich tot 
nu toe (26 augustus 2009) al 99 nieuwe leden aangemeld. 
Eerstejaars Pedagogiekstudenten konden vanaf dit jaar ervoor kiezen om zich op vier 
verschillende manieren in te schrijven voor de studievereniging, namelijk op drie 
manieren via de site (inschrijven voor het EJW, inschrijven voor de reservelijst van het 
EJW of inschrijven zonder EJW) en via de post. Wanneer een lid zich in schreef voor het 
EJW of voor de reservelijst van het EJW werd hij of zij automatisch ook PAPlid.  
 
De alumnileden zijn op dit moment met 71 leden, dat is een stijging met 3 nieuwe 
alumnileden sinds maart 2009. Voor aanvang van elke buluitreiking stuurt het 
secretariaat een mail met de namen van de afgestudeerde studenten. Deze namenlijst 
wordt vergeleken met het huidige ledenbestand van studievereniging PAP. De studenten 
die op beide lijsten voorkomen kregen tot nu toe een felicitatiekaartje met hierbij ook de 
vraag of ze in het alumnibestand willen worden opgenomen. 
 
Dagelijks bestuur 
Het dagelijks bestuur bestond afgelopen jaar uit zes bestuursleden. Vanaf 12 mei 2009 is 
Corina van Dongen, Coördinator PR, om persoonlijke redenen gestopt met haar 
bestuursfunctie. Deze laatste maanden hebben Femke Everaarts (Secretaris) en Suzanne 
van Eijk (Penningmeester) de PAPerascie op zich genomen. Daarnaast heeft Suzanne de 
Promocie op zich genomen en heeft Jorinde Pasman (Coördinator Studie-inhoudelijk) de 
Webcie op zich genomen. 
 
Uitstraling 
Grotendeels hebben we afgelopen jaar gewerkt met kamerdiensten van 11.00 - 17.00 
uur op maandag t/m donderdag en van 11.00 – 15.00 uur op vrijdag. Deze tijden zijn 
ons en onze leden goed bevallen. Wij merkten echter dat er aan het eind van het 
collegejaar veel minder animo was voor een kop koffie of thee op de PAPkamer en 
hebben mede hierdoor besloten de kamerdiensten enigszins te wijzigen. Een tweede 
reden voor het wijzigen van de kamerdiensten was de stop van Corina, Coördinator PR, 
met het PAPbestuur. Het vierde collegeblok hebben wij gewerkt met kamerdiensten van 
13.00-17.00 uur op maandag, 11.00-17.00 uur op dinsdag en woensdag en 11.00-15.00 
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uur op donderdag en vrijdag. Wij raden het kandidaatsbestuur aan om onze 
oorspronkelijke kamerdiensttijden komend jaar over te nemen. 

 
Commissieleden 

Afgelopen jaar heeft studievereniging PAP in totaal 49 commissieleden gehad. Het aantal 
waar naar gestreefd werd aan het begin van het jaar, namelijk 45, was op de helft van 
het jaar (maart 2009) al behaald. De commissieleden zijn bedankt voor hun inzet door 
middel van drie commissieledenuitjes. Met het eerste commissieledenuitje, in november, 
is PAP gaan schaatsen bij de Vechtse Banen. Het tweede commissieledenuitje, in februari 
2009, is PAP gaan gourmetten op de Uithof. Het derde commissieledenuitje, mei 2009, is 
PAP gaan kanoën. Na het laatste commissieledenuitje is voor elk commissielid nog een 
cadeau samengesteld dat zij konden ophalen in de PAPkamer. In dit cadeau zat onder 
andere een cakevorm, cakemix en cakeversiering. PAP kreeg veel positieve reacties over 
dit cadeau en de meeste commissieleden hebben het cadeau dan ook opgehaald. In tabel 
1 staat het aantal leden per commissie. Ten opzichte van de commissieverdeling zoals 
vermeld in het halfjaarlijks verslag is deze niet veranderd. De evaluaties van de 
commissies zullen later in dit verslag besproken worden.        

      Tabel 1. Aantal leden per commissie 
Een aantal commissieleden is gevraagd volgend 
jaar door te gaan als commissielid bij PAP. Naar 
verwachting zullen er zeker een aantal 
commissieleden hun commissiewerk blijven 
voortzetten. Ook is er al een nieuwe aanmelding 
binnen voor de Excurcie en de Leescie. 

       
Nieuwe studievereniging HBO Pedagogiek 

Afgelopen jaar is er contact gemaakt tussen onze 
studievereniging en twee studenten van de studie 
HBO Pedagogiek over het oprichten van een HBO-
studievereniging voor Pedagogiek in Utrecht. Dit 
contact heeft er onder andere voor gezorgd dat 
het HBO Pedagogiek op dit moment is gestart met 
studievereniging STEP (Studievereniging 
Ecologische Pedagogiek). Ook is vanuit STEP het 
voorstel gedaan om komend studiejaar 
gezamenlijk een studiereis te organiseren naar 
Zweden. Dit is voor het aankomende bestuur een 
punt om over na te denken. 
 
Kandidaatsbestuur 
Om het nieuwe kandidaatsbestuur te werven is in 
de afgelopen maanden aandacht besteed aan het houden van een informatieavond, het 
maken van posters waarop PAP een oproep deed voor het nieuwe bestuur, het versturen 
van e-mail naar mogelijke nieuwe bestuursleden en veel mondeling contact. Uiteindelijk 
is er bijna het dubbele aantal sollicitatieformulieren binnengekomen dan plaatsen in het 
bestuur en heeft het huidige bestuur een keuze moeten maken. Het kandidaatsbestuur is 
als volgt samengesteld: 
Laura Koelmans  Voorzitter 
Merel de Bondt  Vice-Voorzitter 
Henrieke Sterkenburg Penningmeester 
Roderick Stol   Secretaris 
Madelon van Egmond Coördinator Studie-Inhoudelijk 
Wietske Bosma  Coördinator Ontspanning 
Latifa Hassell   Coördinator PR 
 
Er is dit jaar voor zeven bestuursleden gekozen. Dit is gedaan, omdat wij denken dat een 
extra zevende bestuurslid een verlichting zal vormen voor de werkzaamheden die eerst 

Commissie Aantal leden 

Alumnicie 5 

EJWcie 4 

Uitjes 6 

Studiecie 3 

Financie  4 

PAPerascie   4 

Promocie  3 

Sponsorcie  1 

Mannencie  10 

Dagjes  3 

Leescie  0 

LSPODcie  0 

Feestcie  3 

Webcie  1 

Muziecie  6 

Tripcie  5 

Excurcie  4 

Foto/Filmcie  3 

BaCo  4 
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door zes bestuursleden werden uitgevoerd. Zo zullen bijvoorbeeld de taken van de 
Coördinator Studie-inhoudelijk verlicht worden, omdat de LSPODcie naar de Vice-
Voorzitter verplaatst wordt. De invulling van de Vice-Voorzitter is verder als volgt: 
zij zal naast de LSPODcie ook de Studiecie en de DvhJcie op zich nemen. Verder zal zij de 
voorzitter vergezellen naar externe vergaderingen en de taken van de voorzitter op zich 
nemen wanneer deze verhinderd is.  
 
Financiën 

In het bijgevoegde financieel eindverslag is de eindafrekening van studievereniging PAP 
voor het jaar 2008-2009 te vinden. Tevens bevat het een uitgebreide toelichting op deze 
afrekening. Daarbij is de kapitaalrekening per 31 augustus 2009 met toelichting 
toegevoegd. 
 

Studie-Inhoudelijk 

De Studiecie, Leescie, Tripcie, Excurcie en LSPODcie zijn de commissies die onder studie-
inhoudelijk vallen. Er zal worden beschreven wat de commissies bereikt hebben en hoe 
dit is verlopen in de periode februari 2009 tot en met augustus 2009. 
 

Studiecie 

De Studiecie is dit jaar nieuw opgericht. De Studiecie heeft zich met name gericht op het 
organiseren van meeloopdagen en het beantwoorden van vragen van aankomende 
studenten. Er is een eigen e-mailadres opgericht waarop vragen van aankomende 
studenten binnen konden komen. Dit gebeurde ongeveer 6 keer per blok. De vragen 
kwamen met name binnen nadat er op de voorlichtingsdagen van de Universiteit briefjes 
waren uitgedeeld met het e-mailadres erop. Er zijn verder dit jaar geen pogingen gedaan 
om de Studiecie bekender te maken. De aandacht is dit jaar vooral gericht op het 
opstarten van de meeloopdagen. Er zijn uiteindelijk 3 meeloopdagen gehouden. De 
eerste was op 16 december 2008, de tweede op 10 maart 2009 en de derde op 21 april 
2009. Aan de meeloopdagen deden per keer gemiddeld 15 scholieren mee. Dit aantal 
werd door zowel de aankomende studenten als de Studiecie als prettig ervaren. De 
aankomende studenten hebben na elke meeloopdag een evaluatieformulier ingevuld. 
Hieruit kwam naar voren dat de aankomende studenten over het algemeen erg tevreden 
waren over de meeloopdag. Als tip gaven zij voornamelijk dat ze het leuk zouden vinden 
om een werkgroep bij te wonen. Het is de Studiecie nog niet gelukt om dit voor elkaar te 
krijgen.  
 

Excurcie 

Er is gestreefd de excursies en inschrijvingen op zoveel mogelijk verschillende dagen en 
tijden te laten plaatsvinden. Dit is gelukt, enkel op vrijdag heeft er nog geen activiteit 
plaatsgevonden. Dit leek de Excurcie geen gunstige dag doordat studenten dan vaak 
naar hun ouders toegaan. De donderdag is wel vaker gekozen dan andere dagen. De 
opkomst was bij de meeste excursies zeer goed. Bijna elke excursie kampte wel met 1 of 
2 afzeggingen met uitzondering de excursie naar stichting SAM. Met trots kan verteld 
worden dat deze excursie binnen 2 minuten vol zat, ondanks de verandering van datum 
op het laatste moment. De site kon de inschrijving zelfs niet aan, en had meer studenten 
dan plaatsen ingeschreven. Dit is uiteindelijk opgelost door in plaats van 4 bestuursleden 
er 2 mee te laten gaan. Hierdoor dreef wel de vraag naar boven hoeveel bestuursleden 
er mee mogen naar zo een populaire activiteit. Voor het bestuur van 2009-2010 is het 
misschien een tip om dit van te voren af te spreken. Ook, tenzij er niet genoeg 
inschrijvingen zijn, is het openen van een reservelijst aan te raden. Er zullen bijna altijd 
studenten op het laatste moment afzeggen.  De excursie naar de vrije school in Bilt heeft 
helaas niet plaatsgevonden doordat de coördinator een verkeerde verzameltijd aan de 
leden had doorgegeven. Waarschijnlijk zal deze excursie volgend jaar nog plaatsvinden. 
Ook staan  er al 2 excursies vast voor september 2009 en is er een afspraak voor een 3de 
excursie gemaakt.  De coördinator 2008-2009 raad haar opvolgster aan om hier in juni al 
mee te beginnen. In tabel 2 is een overzicht gegeven van de excursies die dit jaar 
hebben plaatsgevonden. 
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Tabel 2. Overzicht van de activiteiten van de Excurcie 

Activiteit Datum en Tijd Aantal 

Inschrijvingen 

Aantal 

aanwezigen 

Excursie JJI Den Engh – Den 
Dolder 

Maandag 6 oktober 
2008 12:00- 16:30 
Opening inschrijving 
Maandag 8 september 
2008 om 10:30 

52 43 

Excursie Advies en 
Steunpunt Huiselijk Geweld 
– Utrecht 

Donderdag 25 
september 2008 van 
11:00-13:00 
Opening inschrijving 
donderdag 18 
september 2008 om 
10:00 

12 verplaatst 

Excursie Advies en 
Steunpunt Huiselijk Geweld 
– Utrecht 

Maandag 13 oktober 
208 van 11:00-13:00 
Opening inschrijving 
Vrijdag 3 oktober 2008 
om 10:00 

19 13 

Excursie Basisschool “De 
werkplaats” – Bilthoven 
 

Woensdag 19 november 
2008 van 09:00-10:30 
Opening inschrijving 
Woensdag 5 november 
2008 om 13:00 

15 12 

Excursie Berg en Bosch 
school – Bilthoven 

Donderdag 5 februari 
2009 van 13:30-15:00  
Opening inschrijving 
Donderdag 22 januari 
2009 om 16:00 

Max 15 - 

Excursie Eikenstein – Zeist Donderdag 26 maart 
2009 
Opening inschrijving 
Woensdag 18 maart 
16:30 
Verplaatst naar dinsdag 
3 maart 11:00 

Max 18 18 

Excursie Stichting Timon – 
Houten 

Donderdag 23 april 
15:30-17:00 Opening 
inschrijving Maandag 30 
maart 15:00 

19 16 

Excursie Stichting Sam - 
Harderwijk 
 

Vrijdag 23 juni – gehele 
dag 
Verplaatst naar 3 juli – 
gehele dag 
Opening Inschrijving 
maandag 15 juni 14:00 

Max 20 20 

Excursie Vrije School – De 

Bilt 

Maandag 8 juni 14:00-

15:30 

Opening Inschrijving 

Vrijdag 29 mei 12:45 

Max 15 7 
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Excursie Berg en Boschschool 
– Bilthoven 

Donderdag 24 
September 10:15-12:00 
Opening Inschrijving  
Woensdag 9 september 
om 9:00 

Max 16 - 

Excursie JJI Den Engh – Den 
Dolder 

Dinsdag 29 September 
2009 10:00- 13:30 
Opening inschrijving 
Dinsdag 8 september 
2008 om 16:00 

Max 50 - 

Excurcie Advies en Steunpunt 
Huiselijk Geweld (GGG&D) – 
Utrecht 

Onbekend, nog in 
overleg 

- - 

 

Leescie 

In het hele jaar hebben er  3 lezingen plaatsgevonden namelijk in de maanden; oktober, 
december en februari.  In tabel 3 zal worden weergeven wanneer de activiteiten hebben 
plaatsgevonden en hoe deze zijn bezocht. Een 4de lezing heeft niet meer plaatsgevonden. 
Daarentegen is er wel een workshop verzorgd door de VoorleesExpress op woensdag 27 
mei, deze sloot goed aan bij de richting Maatschappelijke Opvoedings Vraagstukken.  De 
opkomst was redelijk, er waren 14 studenten aanwezig.  De lezingen hebben, volgens 
het jaarplan, op verschillende dagen plaatsgevonden. Als advies voor volgend jaar, is het 
beter promoten door middel van een promotiepraatje in een collegezaal wel aan te 
raden. De studenten waren erg te spreken over de lezing van stichting Pandora, deze zou 
misschien wel herhaald kunnen worden. Doordat de Leescie geen commissieleden 
bevatte, is er minder tijd besteed aan het uitnodigen van sprekers om over actuele 
onderwerpen te praten. Volgend jaar is het een idee om beter in te gaan op actuele 
onderwerpen of onderwerpen die erg centraal staan bij de eerstejaars. Via het NVO 
vallen er ook veel interessante sprekers te bereiken. Daarnaast is de Boothzaal dit jaar 
niet gebruikt, terwijl deze gratis gehuurd kan worden. Ook waren de lezingen dit jaar 
gratis, de workshops niet. Om een breed publiek te bereiken bij lezingen wordt dit voor 
komend jaar ook aangeraden zo te houden.  
 De workshops waren dit jaar een nieuwe activiteit bij PAP, de EHBO -, sollicitatie- 
en voorleesworkshop waren allen een succes te noemen met de terugkerende opkomst 
van minimaal 12 en maximaal 35 studenten.  Voor komend jaar kan er getracht worden 
deze opnieuw te laten plaatsvinden. Ook was de timing van de sollicitatieworkshop eind 
november een juiste keuze doordat de 3de jaars rond deze tijd hun sollicitatie brieven 
voor een masterstage moesten voorbereiden. Voor volgend jaar kan misschien een 
ontspannende workshop zoals theatersport een idee zijn. In tabel 4 is nog een overzicht 
gegeven van alle workshops die dit jaar hebben plaatsgevonden. 
 
Tabel 3. Overzicht activiteiten van de Leescie 

 

Activiteit 

Datum en Tijd Aantal 

Inschrijvingen 

Aantal 

aanwezigen 

Lezing Als je vader en/ of 
moeder lichamelijk of 
geestelijk ziek is 

Donderdag 2 oktober 
2008 17:15- 18:45 

N.v.t. 14 

NVO-informatie avond Maandag 10 november 
2008 
17:30- 18:30 

N.v.t. 31 

NVO “Blik op het werkveld” 
avond 

Maandag 24 november 
2008 19.15 – 21.30 (Café 
Florin) 
Opening inschrijving 
Vrijdag 17 oktober 12:30 

30 29 
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Lezing Eetstoornissen door 
stichting HE 

Dinsdag 2 december 
2008 
16:30-17:30 

N.v.t.  14 

Interactieve lezing “Ooit 
een normaal mens 
ontmoet” door stichting 
Pandora 

Woensdag 18 februari 
2009   
17:15-18:30 

17 13 

 
Tabel 4. Overzicht van de workshops 

Activiteit Datum en tijd Aantal 

inschrijvinge

n 

Aantal 

aanwezigen 

EHBO workshop voor 
kinderen door Wim 
Wardenaar 

Dinsdag 14 oktober 2008 
van 19:00-21:30 
Opening inschrijving 
Dinsdag 7 oktober 12:00 

35 34 

Workshop CV schrijven en 
solliciteren door Tempo 
Team 

Donderdag 26 november 
2008 van 18:00-20:30 
Opening inschrijving 
Zondag 12 oktober 11:00  

28*  28 
 

Workshop van de 
VoorleesExpress  

Woensdag 27 mei 2009 
17:00-18:30 
Opening inschrijving 
Dinsdag 19 mei 10:00 

15 14 

* meer geïnteresseerden dan plaatsen 
 

LSPODcie 

De Landelijke Pedagogiek en Onderwijskunde Dag heeft dit jaar plaatsgevonden op 
vrijdag 20 maart 2009 in Amsterdam, in een gebouw van de Universiteit van Amsterdam 
(UVA) .  De deelnemende verenigingen waren er dit jaar in totaal 7; VOCUS, Comenius, 
VSPVU, Postelein, Odiom, Emile en PAP.  PAP had de functie secretaris op zich genomen, 
de commissie bestond alleen uit de studie-inhoudelijke coördinator. Het vinden van een 
locatie was een groot probleem dit jaar. Voor de LSPOD van 2010 moet dit de eerste 
prioriteit zijn. Ook kan de taak van secretaris beter vervuld worden door 2 personen. 
Notuleren en actief deelnemen aan de vergadering is lastig te combineren. Ook heeft de 
coördinator zelf veel tijd in het reizen gestoken. Het is fijner als dit soms valt af te 
wisselen met een ander commissielid.  
De dag zelf is voorspoedig verlopen. In totaal waren er 186 inschrijvingen, waarvan 14 
van PAP. Uiteindelijk zijn er minder studenten gekomen dan verwacht.  Er waren 
uiteindelijk ongeveer 140 studenten aanwezig.  De promotie is dit jaar verlopen door 
middel van posters, flyers en het tonen van een promotiefilmpje in de collegezalen. Deze 
is goed ontvangen, alleen bleek uit de evaluatieformulieren dat de film wel vaker getoond 
mocht worden om de naamsbekendheid te vergroten. Aan het einde van het jaar is door 
alle verenigingen het draaiboek aangepast met tips voor de LSPODcie 2010. Daarnaast 
was de nieuwe website dit jaar een enorme aanwinst. Hij is onderhoudsvriendelijk en er 
is een uitgebreid draaiboek voor geschreven. De afrekening is op dit moment nog niet 
klaar, en hierdoor het toekennen van subsidie ook nog niet. In september zal er een 
vergadering worden gepland, waarbij de afrekening wordt afgerond. 
 

Tripcie 
De Tripcie bestond dit jaar uit een groep van 7 commissieleden, waarvan 2 
bestuursleden. Suzanne, de penningmeester deed mee aan de Tripcie voor aanvang van 
de reis en zou tijdens de reis helpen met de financiën maar geen actief commissielid zijn. 
De reis vond plaats van dinsdag 14 tot en met zondag 19 april 2009 naar Dublin. Er zijn 
in totaal 38 studenten mee geweest. In totaal zijn er zes studie-inhoudelijke excursies 
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georganiseerd, waarvan er op één dag uit twee excursies gekozen moest worden. De 
excursies waren meer op beleid (MOV) gericht, doordat scholen en instellingen gesloten 
waren tijdens de paasvakantie of niet toegankelijk waren. Het ontspannende programma 
was minder strak ingedeeld, volgend jaar mag er een vaster avondprogramma komen. 
Het grote minpunt was het hostel. Deze is door geen enkele reiziger als goed ontvangen. 
Hier mag voor komend jaar meer geld worden gebruikt, hoewel het wel lastig blijft om op 
een website af te gaan. Een aanrader is om reacties van hostelgangers te lezen op een 
(als dit bestaat) erkende website. Ook is de sponsoring niet vlekkeloos verlopen. Door de 
Tripcie zijn er namelijk geen sponsoren binnen gehaald. Daarom is meer geld van het 
sponsorgeld dat via de Sponsorcie is binnen gekomen gebruikt.  Ook is er minder 
subsidie binnen gekomen dan verwacht. De meest geslaagde dag was de excursie met de 
DART (trein) naar het strand in Greystones. Uit de evaluatieformulieren is de studiereis 
wel als goed beoordeeld, wanneer het hostel niet werd meegerekend.  
 
Op het moment is de coördinator bezig een draaiboek in elkaar te zetten met stukken 
van Tripcieleden dit verloopt echter moeizamer dan verwacht. Er zijn wel al notulen 
beschikbaar met een uitgebreide evaluatie van de reis en verbeterpunten voor volgend 
jaar. De reünie van de studiereis was op 9 juni op de Uithof in het Langeveldgebouw. Er 
waren hapjes en drankjes en de film van de studiereis, samengesteld door de 
Foto/Filmcie, werd vertoond. Achteraf kregen alle leden 2 cd’tjes mee naar huis, 1 met 
de film en 1 met alle verzamelde foto’s.  
 
Ontspanning 
Feestcie 

Het laatste halfjaar hebben de stamkroegavonden plaatsgevonden in het weeshuis. De 
opkomst bleek, ondanks de gratis bitterballen nog steeds niet hoog te zijn.  
Het gala dat 4 maart heeft plaatsgevonden was een succes, objectief blijkt dit uit het feit 
dat er winst op is gemaakt (€48,12), daarnaast was de sfeer goed. De locatie was club 
Havana, met als thema ‘Gouden Eeuw’. Het gala is georganiseerd in samenwerking met 
A-Eskwadraat, SGS, Babel, Albion en Drift’66. PAP heeft 36 kaartjes verkocht in de 
voorverkoop, in totaal zijn er 318 kaartjes verkocht (inclusief de aan de deur verkochte 
kaartjes). Om de verkoop van kaartjes voor het gala te promoten is er door PAP €5,00 
korting gegeven op de toegangsprijs van €12,50. Waarschijnlijk zal dit hebben 
bijgedragen aan de hoeveelheid verkochte kaartjes. 
PAP heeft daarnaast in samenwerking met de verenigingen VOCUS en A-Eskwadraat een 
feest in K-sjot georganiseerd, met als thema ‘Pyjama Party’. Het feest heeft 
plaatsgevonden op 26 maart. De kaartjes in de voorverkoop kostten €2,50, hiervan heeft 
PAP er twee verkocht. Aan de deur waren de kaartjes €3,50, hoeveel PAP-leden hier 
gebruik van hebben gemaakt is onbekend. Dat er relatief weinig kaartjes via PAP in de 
voorverkoop zijn verkocht heeft er niet toe geleid dat er geen winst is gemaakt, dit was 
per vereniging namelijk €122,17. Reden hiervan is dat A-Eskwadraat 44 kaartjes in de 
voorverkoop heeft verkocht, er veel mensen aan de deur een kaartje hebben gekocht en 
er veel consumpties zijn genuttigd.  
Er is geprobeerd een derde feest te organiseren in de RAG-week, dit is echter niet van de 
baan gekomen door problemen in de communicatie met andere verenigingen. Om toch 
een steentje bij te dragen in deze week kon er door leden en niet-leden een PAPpelflap of 
PAP-kersenflap gekocht worden voor €1,00 per stuk en 5 stuks voor €4,00. De opbrengst 
hiervan was €36,00. 
 

Uitjes 

Het streven om elke vier weken een uitje te organiseren is, met uitzondering van de 
weken tussen ‘Praatjesmakers’ en ‘Hoe?Zo!’ in verband met de studiereis, gehaald. Begin 
april zijn er twee activiteiten georganiseerd. Het bijwonen van de opname van ‘Hoe?Zo!’ 
kon niet doorgaan doordat er te weinig aanmeldingen waren. Bij de rest van de 
activiteiten is het maximaal aantal deelnemers dat meekon behaald.  
De Ladies night in maart was georganiseerd vanwege het succes van de Ladies night die 
in september heeft plaatsgevonden. In vergelijking met dat uitje zijn er minder leden op 
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af gekomen. Dit geldt ook voor de twee opnames die konden worden bijgewoond. De 
inschrijving van ‘Praatjesmakers’ zat binnen enkele minuten vol. Na het organiseren van 
het uitje naar een andere televisieopname bleek hierin minder interesse te zijn. Kennelijk 
hing het succes van de activiteit af van het onderwerp en was het niet het bijwonen van 
een televisieopname op zichzelf wat leuk werd gevonden. De sportieve activiteiten -
skiën/snowboarden en waterskiën- waren erg populair. Hierbij zal meegespeeld hebben 
dat PAP deze activiteiten zeer goedkoop aan heeft kunnen bieden door aanbiedingen en 
connecties. 
De verdeling van de activiteiten over verschillende dagen is, in tegenstelling tot het 
eerste halfjaar, het tweede halfjaar gelukt (twee activiteiten waren gepland op een 
woensdag, twee op een donderdag en één op een vrijdag). 
 
Tabel 2. Uitjes 2008-2009 
Activiteit Datum Aantal 

deelnemers 

Ladies night 18-03-09 12 
Skiën/Snowboarden 01-04-09 20 
Praatjesmakers 09-04-09 15 
Hoe?Zo! (afgelast) 28-05-09 - 
Waterskiën 26-06-09 15 
 

Dagjes 

De dagjes hebben na Antwerpen een tweede dagje in maart georganiseerd. De dagtrip 
naar Nijmegen van 6 maart heeft helaas niet kunnen doorgaan wegens te weinig 
aanmeldingen. Waar bij de eerste dagtrip besloten is deze toch door te laten gaan 
ondanks dat minder dan 15 mensen zich hadden ingeschreven, is bij de tweede dagtrip 
besloten dit niet te doen. Het vermoeden bestaat dat het feit dat de dagtrip een hele dag 
in beslag neemt een oorzaak is van de lage opkomst. Hierdoor moeten studenten vaak 
vrij nemen van werk of een college missen om mee te kunnen. Het bleek niet mogelijk 
een dag te vinden waarop er geen college’s werden gegeven. 
 

EJWcie 

De EJWcie is ten tijde van het maken van dit verslag nog druk bezig met de laatste 
dingen organiseren voor het eerstejaarsweekend dat zal plaatsvinden van 11 t/m 13 
september 2009. Er kunnen 36 eerstejaars mee en de inschrijving zit vol. Het weekend 
zal plaatsvinden in Texel. 
 

Mannencie 

De mannencie is dit jaar één keer bij elkaar gekomen. Daarna zijn er geen activiteiten 
meer vanuit deze commissie georganiseerd. De commissie was een initiatief van enkele 
mannen van PAP en is dan ook niet actief gecoördineerd door het bestuur van PAP. 
 
Muziecie 
Het is dit jaar niet gelukt de Muziecie op te starten. Deze commissie is aan het begin van 
het jaar opgericht door enthousiaste PAPleden, maar hier is nooit een begin mee 
gemaakt. Het bestuur heeft de commissie nog wel een aantal keer proberen te bereiken 
over de invulling van deze commissie, maar zonder succes. Deze commissie zal daarom 
ook vanaf aankomend jaar verdwijnen, tenzij er nieuwe geïnteresseerden voor zijn. 
 
PR 
Promocie 

De Promocie bestond dit jaar uit drie commissieleden. Zij hebben posters gemaakt van 
activiteiten van PAP en andere onderwerpen zoals lidmaatschap. Ook heeft een PR-week 
plaatsgevonden. Er stond toen gedurende een week een tafeltje in de hal van het 
Langeveld waar bestuursleden en leden van de Promocie zaten. Er werden flyers en 
gratis PAPcakejes uitgedeeld aan Pedagogiekstudenten. Het doel van de PR-week was 
ledenwerving, vooral commissieleden. Er zijn tijdens deze week geen commissieleden bij 
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gekomen en maar één nieuw lid. Wat dat betreft heeft de PR-week het doel dus niet 
bereikt. Wel viel de cakejesactie bij Pedagogiekstudenten in de smaak. Dit heeft PAP dus 
positieve naamsbekendheid gegeven. Tijdens de PR-week konden nieuwe 
(commissie)leden een gratis PAPcollegeblok krijgen. Omdat er na de PR-week nog veel 
collegeblokken over waren zijn deze later voor €1,- per stuk in de PAPkamer te koop 
aangeboden. Hiervan zijn er een aantal verkocht. Ook zijn er nieuwe pennen van PAP 
besteld. Deze zijn nog niet allemaal uitgedeeld. 
 

PAPerascie 
De PAPerascie bestond dit jaar uit vier commissieleden, waarvan één bestuurslid. Dit jaar 
zijn er vier PAPerassen uitgekomen. Nadat Corina, de Coördinator PR, in mei gestopt is 
met haar bestuursfunctie is de leiding van de PAPerascie overgenomen door Suzanne en 
Femke. Met behulp van de commissie hebben zij de vierde PAPeras ook uit kunnen 
brengen. 
 
Webcie 
In mei is door de coördinator studie-inhoudelijk de webcie overgenomen van de 
coördinator PR. Zij heeft de agenda en de voorpagina bijgehouden. Ook heeft zij er een 
fotoalbum opgezet, maar er nog niet alle foto’s staan op dit moment op de site. Deze 
zullen er komend jaar op worden gezet. 

 

Sponsorcie 

Dit jaar is de sponsorcommissie opgericht. De commissie bestaat uit twee mensen: de 
coördinator en een commissielid. De commissie lijkt nut te hebben aangezien er veel 
meer sponsorgeld binnen is gehaald dan begroot. Dit komt omdat er nu actiever gezocht 
wordt naar sponsors, vanaf een eigen emailadres. Ook zijn de advertentiekosten 
verhoogd en is er een mogelijkheid om full-colour advertenties in de PAPeras te plaatsen. 
Hiervoor vragen we een aanzienlijk bedrag, maar de sponsors maken hier graag gebruik 
van.  

In het jaarplan was te lezen dat dit jaar gekeken zal worden of er -en wat voor- 
mogelijkheden er zijn om een Comité van aanbeveling op te starten. Hier is de 
Sponsorcie echter nog niet aan toegekomen omdat de commissie maar uit twee mensen 
bestaat en deze zich vooral gericht hebben op het zoeken van sponsors. Dit wordt 
overgedragen aan het volgende bestuur als idee voor in de toekomst. 
  

Foto/Filmcie 

Deze commissie houdt zich bezig met het maken van promotiefilmpjes en foto’s. De 
Foto/Filmcie had vier commissieleden. Zij hebben van een aantal activiteiten van PAP 
foto’s gemaakt. Zij zijn bezig geweest met het maken van een promotiefilmpje voor het 
werven van een nieuw PAPbestuur maar hebben dit door tijdsdruk niet af kunnen krijgen. 
Wel hebben zij een film van de studiereis gemaakt en gemonteerd. 
 
Algemene commissies 
Alumnicie 

De Alumnicie bestaat dit jaar uit vijf commissieleden en één coördinator vanuit 
studievereniging PAP. De Alumnicie heeft dit jaar twee activiteiten georganiseerd. De 
eerste activiteit was een interactieve netwerkavond, op 24 november 2008, over 
actualiteiten in het werkveld met de hoogleraar prof. Micha de Winter en GZ-
psyocholoog, cognitief gedragstherapeut en docent Elly van Laarhoven als sprekers. De 
activiteit was een succes, al wordt er naar gestreefd bij volgende activiteiten meer 
deelnemers te krijgen. 
De tweede activiteit was een thema-avond ‘Promoveren’, op 24 maart 2009, waarbij drie 
promovendi (M.E. Kolkman, H.M. Meppelder- de Jong en E. de Jong) een presentatie 
gaven over alles rondom promoveren. 
  Ook is de Alumnicie dit jaar hard aan de slag gegaan met haar plannen voor het 
oprichten van een stichting. Hoogstwaarschijnlijk maakt de Alumnicie zich komend jaar 
los van studievereniging PAP om een eigen stichting te beginnen. Het contact tussen de 
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stichting en studievereniging PAP zal echter nog wel blijven bestaan en zal worden 
vastgelegd in statuten. 
  Ook is dit jaar de eerste versie van het boekje ‘Afgestudeerd en nu?’ gedrukt en 
verstuurd naar alle alumnileden voor feedback. Met de feedback van de alumnileden kan 
het boekje nog verder worden aangevuld, zodat het boekje bij de buluitreikingen aan alle 
‘afstudeerders’ van de studie Pedagogische Wetenschappen gegeven kan worden. Met de 
opzet voor dit boekje heeft de Alumnicie in dit collegejaar een prijs van €500 euro 
gewonnen bij het Ufonds. 
 

Almanakcie 
Aan het begin van afgelopen studiejaar is geprobeerd een Almanakcie op te richten. In 
het halfjaarlijks verslag was te lezen dat dit kwam doordat PAPleden geen interesse 
hadden om commissielid in de Almanakcie te worden. Aan het begin van het jaar is 
gesteld alleen een Almanak uit te brengen wanneer er minimaal drie PAPleden lid wilden 
worden van de Almanakcie, zodat de werkdruk niet op één iemand kwam te liggen. 
Aangezien dit niet gelukt is, is er dit jaar niet gestart met het maken van een Almanak. 
Wij raden het kandidaatsbestuur aan dit komend jaar opnieuw te proberen, omdat steeds 
meer verenigingen een eigen Almanak uitbrengen. 
 
DvhJcie 

Er is dit jaar door PAP geen docent voorgedragen voor de Docent van het Jaarprijs. Dit 
was reeds tijdens de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering kenbaar gemaakt. De 
redenen hiervoor waren dat er geen interesse was vanuit de leden voor de commissie en 
dat de werkdruk aan het begin van het bestuursjaar te hoog was. Op dit moment wordt 
er een begin gemaakt voor het voordragen van een docent voor de Docent van het 
Jaarprijs van aankomend jaar. De enquête van afgelopen jaar zal hiervoor worden 
gebruikt.  
 
Overig 

Afgelopen collegejaar is de PAPgenda om de twee weken verstuurd naar alle PAPleden. 
Een enkele keer zaten hier drie weken tussen in verband met een onderwijsvrije week en 
een enkele keer is een extra PAPgenda verstuurd om een activiteit of excursie nog extra 
onder de aandacht van onze leden te brengen. Wij raden de secretaris van het 
kandidaatsbestuur aan komend jaar de PAPgenda ook om de twee weken te versturen 
naar alle PAPleden, omdat dit ons afgelopen jaar goed bevallen. 
 
 
Groetjes, 
 
Het PAPbestuur 2008-2009, 
 
Daniëlle Gillissen Voorzitter 

Femke Everaarts Secretaris 
Suzanne van Eijk Penningmeester 

Jorinde Pasman Coördinator studie-inhoudelijk 

Lisa Doove  Coördinator ontspanning 

 
 


