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Voorwoord

Anne Morssink

Wat was blok drie toch een geweldig blok bij PAP! Het zat boordevol leuke studieinhoudelijke, ontspannende maar voornamelijk lustrumactiviteiten.
Helemaal aan het begin van blok 3 zijn we natuurlijk op wintersport geweest. We
hebben een aantal heerlijke dagen doorgebracht in het koude Joue de la Loupe. Op
de volgende pagina kunnen jullie een uitgebreid verslag over de legendarische
wintersport lezen. Na de wintersport begon het gewone leven natuurlijk weer.
Gelukkig hadden we de carrièreweek waarin we bij een aantal activiteiten alvast een
kijkje

konden

nemen

in

het

orthopedagogische

werkveld.

Tijdens

de

rondetafelgesprekken vertelde Barbara en Bas hoe het is om als orthopedagoog te
werken. Ook gaf Lindsey Merkies een rondleiding in het Ambulatorium op de
universiteit. In deze PAPeras beschrijft ze hoe een dag uit haar stage bij het
ambulatorium eruit ziet!
Wat voornamelijk dit blok heeft gespeeld bij PAP is natuurlijk de Lustrummaand! De
hele maand maart stond in het teken van onze 10e verjaardag. De Lustrumcie heeft
hard hun best gedaan om 10 exclusieve lustrumactiviteiten te organiseren, en
volgens mij is dat goed gelukt! In deze PAPeras kunnen jullie dan ook lezen hoe de
activiteiten als een dagje naar Antwerpen, kindertekeningen analyseren & bonbons
maken zijn uitgepakt. En vergeet natuurlijk niet de foto´s even te bekijken.
In het volgende blok gaan we ook weer veel leuke dingen doen zoals een
voorlichting over de kindertelefoon, zwemmen, nachtbowlen, lady´s night en noem
maar op. Het overzicht kun je op de achterkant van deze PAPeras vinden. Daarnaast
zijn we opzoek naar een nieuw bestuur. Wil je weten wat bestuur precies in houdt of
solliciteren? In deze PAPeras staat precies beschreven wat elke functie in het
bestuur inhoudt en wat je moet doen om te solliciteren.
Samen met de rest van de PAPerascie wens ik jullie veel leesplezier! Als je nog
leuke ideeën hebt voor de PAPeras kun je ze altijd mailen naar info@svpap.nl of kom
gewoon gezellig bij ons in de commissie!
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Wintersport 2011-2012

Anne Muller & Maarten de Groen

Onbetaalbaar
29 Januari was het weer zo ver, de

waren zo slim geweest om op de

legendarische pap wintersport stond

eerste dag off-piste te gaan.

op het punt om te beginnen. Wel 2 uur
te laat maar dat namen we voor lief..
Met 13 vrouwen en 5 man ging de
beste week van ons leven van start!

“Ik had er niet zo veel moeite mee, kan
namelijk moeilijk goed skiën maar voor
Joris was dit veel te moeilijk en
ontzettend gevaarlijk. Hij had immers

Na een lange busreis kwamen wij rond

nog nooit geskied” aldus Maarten.

10 uur aan in het mooie Joue de la
Loupe. Nadat we rustig spullen in de
oh zo mooie appartementen hadden
weggelegd kon iedereen naar de skiverhuur lopen om zijn/haar spulletjes te
halen. Toen iedereen eindelijk zijn
spullen aan had mocht niemand de skiverhuur uit omdat Joris zich niet had
laten

aftekenen

(lees

ski-spullen

gepikt). Dit tot ergernis van Linda

Toen iedereen bij het avondeten weer

omdat zij nu niet de eerste lift kon

verenigd was werden de plannen voor

halen. Na enig geslijm van Lena bij de

de avond al gemaakt. Het plan was om

verhuurmevrouw kon iedereen na een

in

kleine vertraging toch de piste op!

weerwolven maar uiteindelijk belandde

de

koningskamer

te

gaan

iedereen in de Kings-kamer, waar het
Na

een

ochtend

skiën

werd

er

gezamenlijk geluncht. Joris en Maarten
waren nog steeds spoorloos, maar
gelukkig liet Joris per sms weten dat
alles goed zou komen. Toen de liften al
gesloten waren en iedereen rond 5 uur
in zijn appartementje zat kwamen Joris

natuurlijk veel gezelliger was. Nadat er
enige biertjes en “heerlijke” flessen
champagne

op

waren

gedronken

kwamen de mooie verhalen op tafel.
Zo is Tim immuun voor wiet, alcohol
gaat hem echter wat minder goed af,
en is alles de schuld van Kelly… Ook

en Maarten eindelijk aankakken. Ze
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kregen wij versiertips van Marlon. Zij

R(oderick):

vertelde uit eigen ervaring dat het heel

Annemieke, wat is er aan de hand”

goed werkt om je handschoenen uit de
skilift te laten vallen zodat een leuke
Franse skileraar ze later komt terug
brengen (ze zijn nu nog aan het
daten). Uiteindelijk ging iedereen moe
maar voldaan naar bed.

“Hier

Red-eagle

voor

A: “Ik heb mij nog nooit zo bang en
alleen gevoeld”
R: “Komt wel goed schatje..”
Nu stond de lift natuurlijk niet zo maar
stil, het waren zoals gewoonlijk weer
eens PAPers die de boel lekker op
stelten zette. Stefan en Johannes
wilden namelijk allebei heel graag
naast Bodine zitten. Het werd van
kwaad tot erger, op een gegeven
moment ging het zelfs zo ver dat
Johannes

met

een

luidkeelse

potdverdomme de ski van Stefan los
De tweede ochtend zaten we allemaal
weer fris en fruitig bij het ontbijt.
Sommige

hadden

zelfs

al

hun

skikleding aan, beetje onhandig als je
dan je ski’s vergeet.. Uiteindelijk ging

trapte. Stefan raakte uit balans en viel
zo 5 meter naar beneden uit de skilift.
Gelukkig had hij niks gebroken. Als
troost mocht hij in de volgende lift wel
naast Bodine zitten.

iedereen ter gelijk de piste op. Alleen
hadden we bij de skilift alweer het
volgende probleem. De lift stopte er
opeens mee. Daar hang je dan ergens
in een liftje in Frankrijk. Gelukkig
hadden Annemieke en Roderick nog
een

walkietalkie.

Hier

een

korte

passage uit een van hun gesprekken
A(nnemieke): “Hier Annemieke voor

Na een heerlijke dagje skiën werd er

Roderick”

’s avonds wel weer gekingst en maakte
Melanie een grote fout door drinkbuddy
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van Maarten te worden. Toen iedereen

uiteindelijk bij Melanie en Sabina in

ladderzat was, zijn de echte diehards

bed beland. Dit tot grote jaloezie van

naar de après-ski bar gelopen en

Vincent wat hij dan ook weer duidelijk

Vincent gekropen. Voordat de laatste

aan Anne liet merken.

PAPer binnen was stonden Maarten,
Joris, Vincent en Tim al op de bar te
dansen. Kledingstukken vlogen door
het rond, de striptease was begonnen!
Tim was duidelijk de man met de
mooiste billen, Joris won de prijs voor
mooiste boxer, Vincent kon het beste
dansen en Maarten deed maar wat.
De volgende ochtend werd er weer
gezellig

maar

met

kleine

oogjes

ontbeten in ski-kleding. Annemieke,
Sanne, Kelly en Marlon wilden een
wedstrijd houden met Stefan, Tim en
Linda wie het eerst in de lift zou zitten.
Ook hier werd de koningskamer weer
riant verslagen. Carolien wilde ook
Vincent had de vrouwen met zijn

graag in de skilift en besloot met het

mooie dansmoves voor het uitkiezen.

verkeerde

Nadat hij Sabina had afgewezen viel

Uiteindelijk kwam ze weer bij haar

zijn oog gelijk op de oh zo mooie

eigen klasje terecht en heeft Vincent

Dorieke. Het verhaal gaat dat op deze

haar aan de hand genomen, zoals hier

wintersport de eerste PAP-wintersport

ook is te zien.

baby is gemaakt. Helaas heeft de
koningskamer
jammerlijk

zich

laten

op

dit

afweten.

front
Joris

verzachte dit gemist toch enigszins
door

een

ontzettend

spannende

paaldans-act op te voeren. Ook hij had
de vrouwen voor het uitkiezen en is

klasje

mee

te

gaan.

’S Avonds werd er zoals altijd weer
gekingst. Ook Lenneke was aanwezig
en onder haar motto wijn is goedkoper
dan frisdrank ging zij helemaal los. Dit
had zo zijn gevolgen de volgende
ochtend. Ook Tim had een goede
4
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avond, naast Dorieke mocht hij ook

Lenneke gaf de voorkeur aan Maarten,

wat van de whisky van Vincent. Tim

dit omdat ze hem al het langste kent

vond de whisky eigenlijk niet zo lekker

en besloot zelfs haar pasta te delen.

want het kwam er net zo snel weer uit.

Joris had met Linda een romantisch
diner voor twee, inclusief rosé. Waar
hij eerder deze week ook al luffeltje
luffeltje mee lag. Dit etentje in het
leuke restaurantje waar de bazinnen
ons liever kwijt dan rijk waren stond
symbool voor de leuke en gezellige
vakantie die wij met z’n alle hebben
gehad.

De volgende ochtend was iedereen
lekker brak. Na het skiën zijn we lekker
uit eten geweest en vond een heuse
datingshow plaats. Vincent had uit de
hele groep vrouwen 4 gegadigden

Tot slot, wat hebben we geleerd van
deze vakantie; “ook als je een vriendin
hebt kan je paaldansen, stripteases
geven en met andere meisjes in een
bed slapen” aldus J. Harteveld

gekozen die op konden gaan voor de
hoofdprijs: een date met Vincmaster
himself. Dorieke, Kelly, Bodine en
Marlon waren de kandidaten. De jury
bestaande uit Anne, Maarten en Tim
beoordeelde Bodine als top favoriet.
Vooral haar idee om met Vincent naar
de Kinderboerderij te gaan viel bij de
jury goed in de smaak. Dit zorgde
echter wel voor een dilemma bij
Vincent want hoe kan hij nu kiezen
tussen Dorieke of Bodine. Hij schijnt nu
een hele harem te hebben..
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Glowgolven
Acht

februari

Joris Harteveld

als

vrij snel beginnen met spelen. Er

avondje

waren steeds teams van zo'n vijf man

Glowgolfen in Houten. Een groot deel

en elk met een eigen kleur bal. De

van deze commissieleden hadden er

banen waren best mooi gemaakt met

net een skireis samen opzitten dus er

black light-effecten. Er waren teams bij

waren genoeg mensen die met melig-

die het heel serieus aanpakten met het

en gezelligheid de draad weer vrolijk

scoren van de punten . . . daar hoorde

oppakten. We ontmoetten elkaar op

mijn team niet bij :) Er werden ballen

Centraal ergens na avondeten. De

gejat of weggegooid en gesjoemeld als

goede sfeer was in de busreis al te

een malle. Gelukkig werd de baan

merken en dat was mooi want het

gedomineerd door alleen PAP'ers dus

duurde wat langer dan Lijn 12 naar de

niemand anders had er last van :P Al

Uithof. Daar aangekomen konden we

met al een geslaagd uitje!

commissieledenuitje

was
een

6

Jaargang 10 – nummer 39, april 2012

Column: Patserige passieve primaire personificatie

Ilya Lisser

Lang lang geleden, voor mij dan, heb

zeer(rr) hoogbegaafd is. Daarnaast

ik het vak O&O1 gevolgd. Tijdens dat

scheelt het ook een hoop geruzie. Als

vak werd mij wat geleerd over de term

passieve baby’s in raken, dat wil

‘hot housing’. Deze term houd in dat

zeggen op alle covers van de Margriet,

als je een baby maar lang genoeg naar

Libelle en de Linda staan, hoeven

een doek met verf laat kijken terwijl het

ouders niet al bij de geboorte ruzie te

achter de

piano zit en luistert naar

gaan maken over laag uitvallende cito

literair avondprogramma op radio 1 het

score’s. Bam! in een keer de werkdruk

vanzelf

worden.

van docenten voor 50% afgenomen!! Ik

intellectuele

zou minister van onderwijs moeten

Helaas

hoogbegaafd
werd

deze

zal

levensstijl in het zelfde werkcollege

worden.
Toch jammer dat baby met een

ontkracht door de werkgroep docent.
Beethoven,

b begint. Ik denk dat een alliteratie

Jeroen Pauw en Job Cohen is de

beter had geklonken. Dat deed het bij

omgeving ingewikkeld genoeg om zich

Suske en Wiske ook altijd goed, de titel

goed te kunnen ontwikkelen. Zelfs elke

was verruit het beste van de hele strip.

dag kijken naar Oh Oh Cherso en de

Had Willy van der Steen iets kunnen

voice of holland zou genoeg netto

bedenken? Iets met heel veel p’s?

rendement voor onze samenleving

Zoals Patserige passieve primaire …

opleveren. Helaas, dacht ik toen. Ik

levensvorm of passende primitieve

had zo graag een passieve baby willen

pokken … baby. Hoe je het ook went

kweken.

of keert, nooit krijg je een alliteratie met

Ook

zonder

Picasso,

Passieve baby? Ja passieve

p als je de baby erbij wil betrekken.
Dan toch maar minster van

baby. Ik weet zelf niet zo goed wat ik
daaronder moet zien maar het bekt wel

onderwijs

cultuur

erg lekker weg. Dag buurvrouw, ik heb

worden. Voor 23:00 geen intellectuele

een passieve baby. Dat klinkt toch veel

en

beter dan voordat een kind zijn eigen

televisie. Tijdens kindertv alleen nog

naam kan poepen al roepen dat het

maar pownews, talentenjachten en de

educatieve

en

wetenschap

programma’s

op

cherso losers. Wat een heerlijk simpele
wereld zou het dan worden.
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Valentijnstaarten Versieren

Pascalle van Vliet

De dag voor Valentijnsdag stonden er

een taartje die je moest snijden om

bij Talisa & Lena allerlei lekkernijen

een laagje slagroom of boter crème

klaar. Dit was voor alle PAPleden die

ertussen te doen. Daarna kon je de

zich ingeschreven hadden om zelf een

taart van fondant voorzien. Wanneer

taart te versieren om vervolgens te

het taartje bedekt was met een laagje

geven aan een lief iemand. De kamer

daarvan met een kleur naar keuze kon

zat vol met meisjes die graag creatief

je hem nog versieren met allerlei zoete

een valentijnstaartje gingen maken!

dingen. Met een mooie (ja ze waren

Opzich is dit met PAP niet heel

allemaal mooi, leuk & creatief!) taart

verwonderlijk,

geen

die je graag zelf op zou eten, en waar

énkele jongen die hier zin in had en/of

je met geluk ook een stukje van mag

bedacht dat dit wel heel leuk zou zijn

eten, ging iedereen aan het eind van

voor zijn vriendin?! Voor ieder was er

de middag weer naar huis."

maar

blijkbaar
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Lustrum Stamkroegavonden

Bodine Romijn

Elke dag een feestje!
Door Bodine Romijn

Een

verjaardag

is

natuurlijk

altijd

dankbaar.

speciaal, maar een lustrum is pas echt
iets

bijzonders.

Onder

het

thema

“Xclusief” en mijn persoonlijke lijfspreuk
‘elke dag een feestje’ was er in maart
niet alleen op de tweede woensdag van
de maand een stamkroegavond, nee
elke woensdag was het raak.
De

openingsstamkroegavond

was

redelijk rustig, maar wat hebben we ons

Na de borrel vertrokken een aantal

vermaakt!

(bestuurs)leden richting het feest van
Storm om daar los te gaan als... wait for
it... ‘The Ninja Turtles’!
De derde woensdag die week was
volledig gericht op onze connecties met
het verleden. Op deze avond waren een
aantal alumni en oud-besturen aanwezig
om met ons het glas te heffen op 10 jaar
PAP.

Desperados met citroen doet het altijd
goed. De tweede woensdag stond in het
teken van onze connecties binnen en
buiten Utrecht. Om andere verenigingen
de gelegenheid te geven om ons te
feliciteren, organiseerden we op de
tweede

woensdag

een

Diesborrel.

Verscheidene verenigingen zijn langs
gekomen en wij zijn hen hiervoor heel

De laatste stamkroegavond was een
beetje een opwarmertje voor wat later
die avond zou volgen. De prijs van de
9
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lustrum-fotowedstrijd

deze

tokkies het zouden zeggen – helemaal

stamkroegavond worden uitgereikt, maar

naar de klote gegaan! Een prachtige

helaas was Annemieke niet aanwezig en

avond om niet te vergeten.

heeft zij haar prijs later in ontvangst

Vier woensdagen lang was het raak, vier

genomen. Om 22.00u was het dan

woensdagen lang was het vermoeiend,

zover: het ‘Hockey meets Tokkie’ Feest

vier woensdagen lang heb ik prachtige

van PAP, Drift ’66, Sv Contact en St!cky.

avonden

Extreem

woensdagen ga ik dan ook niet snel

bekakt

zou

in

je

op

polo

met

omgebonden trui of juist heel ranzig met

beleefd

en

die

vier

vergeten!

je zwangere buik is iedereen – zoals de

Rondetafegesprekken

Renée Narinx

Tijdens de UU Career start van de

opgeleverd,

faculteit Sociale Wetenschappen droeg

stageplaatsen aantrekkelijk was, hem als

ook PAP haar steentje bij. Twee van de

stagiair in dienst te nemen. Na zijn

activiteiten die PAP organiseerde waren

afstuderen

de

droombaan.

twee

alumni,

rondetafelgesprekken
afgestudeerde

met

waardoor

vond
Hij

Bas
is

op

het

al
dit

voor

snel

zijn

moment

pedagogen.

werkzaam als beleidsmedewerker. bij de

Beide activiteiten telden mee als lezing

vereniging voor katholiek basisonderwijs

voor de cursus Capita Selecta. Zoals de

in de omgeving Rotterdam. Aksldlkasd+l

doet

Bij de tweede activiteit vertelde

verwachten, kun je denken dat we lekker

Barbara Arbesser-Rastburg ons over

met z’n allen om een ronde tafel zaten.

haar loopbaan na haar afstuderen. Ze

Helaas was dit niet het geval en

had bij veel verschillende instellingen

moesten we het doen met respectievelijk

gewerkt. Een van de dingen waarmee ze

een

kleine

veel ervaring had opgedaan was het

collegezaal. Dat maakte het er niet

begeleiden van kampen voor jongeren

minder leuk op.akldasdas+ldkadklsa+al+

met overgewicht. Ook heeft ze samen

Als eerste vertelde Bas Dumoulin

met een vriendin een cursus opvoeden

over zijn studiepad en vooral wat hij

ontwikkelt en heeft ze een eigen site

allemaal naast zijn studie gedaan heeft,

waar ouders vragen over opvoeding

zoals

kunnen stellen. Beide activiteiten waren

naam

rondetafelgesprekken

werkgroepzaal

en

commissiewerk

een

en

een

bestuursjaar bij PAP. Hij vertelde dat

erg leerzaam!

L+askd+lasd+lsakd+as

deze dingen hem een goed CV hebben
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Ambulatorium

Malu Ogg

Tijdens de carrier week was er de

hangen er een aantal camera’s en

mogelijkheid

microfoons.

om

een

bezoek

te

brengen aan het ambulatorium van de
Universiteit.

Bij

het

Ambulatorium

worden kinderen door medewerkers
van de universiteit getest. Dat kan op
verschillende

gebieden

Psychodiagnostische

zoals

onderzoek,

Behandeling van leerproblemen en
Behandeling

van

psychosociale

problemen.

Op de tafels liggen verder nog een
aantal testen uitgestald. Dit zijn testen
die redelijk vaak gebruikt worden zoals
de WISC-III en de Familie Relatie Test.
Deze tweede test maakt gebruik van
een postbode spelletje om erachter te
komen hoe een kind de relaties binnen
het gezin ervaard.
Het Amulatorium in Utrecht heeft een

We

mochten

plaatsnemen

in

de

aantal

gebieden

waar

ze

zich

speelruimte van het Ambulatorium.

voornamelijk op richten. Dat zijn Rouw

Hier staan een paar tafeltjes en ligt

en

allemaal speelgoed. Lindsey Merkies,

Psychodiagnostiek en behandeling van

masterstudente die stage loopt bij het

rekenproblemen

Ambu, legde uit hoe de ruimte gebruikt

Psychosociale

werd. Na aan melding van een kind bij

gevolg zijn van dyslexie (Dyslexie de

het Ambulatorium vindt er vaak eerst

baas!).

een

De

leerproblemen en weet hier dus het

speelruimte kan gebruikt worden voor

meeste over te vertellen. Ze vertelt dat

bijvoorbeeld de afname van testen en

Utrecht, dankzij veel onderzoek van

observatie. Een wand van de ruimte

Hans van Luit, een van de beste

heeft een spiegel waar je maar van

plekken

een kant doorheen kan kijken. Ook

dyscalculie.

intake

gesprek

plaats.

verliesverwerking,

(dyscalculie),
problemen

Lindsey

is

voor

loop

die

stage

kinderen

het

bij

met
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Lasergamen

Stefan Pruijn

16 februari 2012 was het dan zo ver.

zenuwslopende

Op naar de lasergrotten in Utrecht.

minuten liep iedereen verwachtingsvol

Sommige mensen hadden ontzettend

naar het scherm om te kijken wie er

goed

kledingkeuze

dan toch het meeste geluk had gehad

nagedacht en waren zo goed als

met de schoten die hij of zij had gelost.

onzichtbaar, sommige iets minder en

Helaas voor team roze waren Lisa en

gaven licht in de grotten. De instructies

Tim de enige die een plek bij de eerste

begonnen met het spannende geluid

acht wisten te bemachtigen. Met ruime

van Villa Volta op de achtergrond,

afstand van de rest werd Stefan van

geen lichamelijk contact en vooral niet

team geel eerste, mede hierdoor won

rennen. Door naar de volgende ruimte

team geel dan ook met ruim 5000

waar we onze schilden om konden

punten boven team roze. Onder het

doen en onze medestanders van het

genot van een drankje werden alle

gele of roze team konden ontdekken

tactieken besproken en werd er druk

en een strijdplan op konden stellen. De

gediscussieerd over waar toch die

adrenaline was al goed voelbaar en

mijnen zaten. Geke wist er in ieder

toen eenmaal de deuren opengingen

geval één te vinden maar die deed het

werd de eerste regel dan ook gelijk

niet, later bleek dat dit kwam omdat ze

verbroken, iedereen rent de arena in

niet op de mijn schoot maar op de

en probeert met bloed, zweet en

lichtsensor die er tegenover hing. Na

tranen het beste plekje te vinden in de

genoten te hebben van het drankje

laserruimte van Utrecht. Gedurende de

gingen we vol goede moed naar het

volgende 20 minuten werd er op los

tweede spelletje, omdat het verschil

geschoten en probeerde iedereen met

van het eerste spel toch wel erg groot

veel moeite de juiste persoon te raken

was werden de teams een beetje

en zoveel mogelijk mensen van het

omgegooid

andere team voor 6 seconde dood te

gelijkwaardige teams zouden ontstaan.

wanen.

zeer

Vol adrenaline wilde iedereen weer

frustrerend als ze steeds door dezelfde

een goede plek bemachtigen, deze

persoon werden geraakt en weer 6

plek werd al snel bemachtigd door drie

seconde moesten wachten als ze net

vrouwen

weer

bovenop een fort gingen zitten en hier

over

Voor

levend

hun

vele

was

waren.

het

Na

die

van

en

zodat

het

spannende

er

roze

20

hopelijk

team

die

12
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de resterende 20 minuten niet meer

tweede potje. Hoe langer iedereen zijn

van af te krijgen waren. Iedereen van

of haar score aan het analyseren was,

het gele team die langskwam werd

hoe dichterbij het einde van deze

neergeschoten.

20

gezellige, spannende en adrenaline

minuten adrenaline was er weer hoop

volle avond kwam. Iedereen ging

bij allebei de teams. Lena, zelf lid van

langzamerhand naar huis en droomde

het roze team, deed erg haar best om

de nacht daarna van de geweldige

het gele team te laten winnen met een

avonturen in de lasergame-arena van

score van -750. Het roze team won

Utrecht

toch

vatbaar zijn!

door

de

Na

opnieuw

inspanningen

van

die

zeker

voor

herhaling

Johannes die eerste werd in het

Excursie Bureau Jeugdzorg

Linda Taal

Op dinsdag 28 februari was het dan

voor dat de ouders en/of kinderen

zover,

doorverwezen worden naar een andere

we

gingen

naar

Bureau

Jeugdzorg! We hadden met een groepje

hulporganisatie.

afgesproken om vanaf de uithof te

gepraat

reizen, de rest ontmoette we bij Bureau

Bureau Jeugdzorg naar de kinderen. Het

Jeugdzorg.

blijkt dat Bureau Jeugdzorg zich vooral

Eenmaal

aangekomen

over

Verder
de

hebben

we

hulpverlening

van

werden we ontvangen door Elske en

richt

gingen we richting een vergaderzaal.

crisissituaties waarbij het kind direct

Eerst

de

(tijdelijk) uit het gezin gehaald moet

van bureau

worden omdat het daar niet meer veilig

jeugdzorg zoals de jeugdbescherming,

is. We kwamen er ook achter dat er

jeugdreclassering,

eigenlijk

vertelde

verschillende

Elske

afdelingen

het

over

Advies-

en

op

ernstige

helemaal

situaties,

niet

zoals

zoveel

Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en

orthopedagogen bij Bureau Jeugdzorg

de kindertelefoon. Bureau Jeugdzorg is

werken en dat Bureau Jeugdzorg de

een soort toegangspoort van de gehele

komende

jeugdzorg. Ouders en kinderen kunnen

reorganiseren. Al met al hebben we dus

Bureau Jeugdzorg benaderen met een

veel geleerd. De voorlichting was heel

hulpvraag (bijv. door ze te bellen) en

interessant er was veel ruimte voor

Bureau Jeugdzorg gaat dan kijken welke

vragen

jaren

helemaal

gaat

zorg er nodig is. Het komt dus ook vaak
13
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PAP zoekt een nieuw bestuur 2012-2013!
en het is ook mogelijk om een

Beste PAPleden,
Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben,
zijn wij druk op zoek naar een nieuw

bijbaantje of hobby te blijven doen.
Kortom, waarom zou je het niet doen?!

bestuur voor volgend jaar (2012-2013).

De zeven functies waar je voor kan

Wij willen jullie dan ook allemaal

solliciteren zijn:

uitnodigen om na te denken over het
op je nemen van een van onze 7
fantastische functies.

1. Voorzitter.
In deze functie ben je veel bezig met
het dagelijkse reilen en zeilen van de

We zijn vooral op zoek naar mensen

vereniging, je zorgt dat alles soepel

die enthousiast zijn en ideeën hebben

verloopt en onderhoud contacten met

om PAP nog beter te maken dat het al

andere verenigingen. Het is belangrijk

is. Commissie-ervaring is natuurlijk

voor een voorzitter om het aanspreek

handig maar zeker geen vereiste. In

punt van de vereniging te zijn. het is

het

dus belangrijk een open houding te

verleden

zijn

er

wel

vaker

bestuursleden geweest die nog niet

hebben en communicatief sterk te zijn.

een lid waren van PAP!

2. Secretaris.

Een bestuursjaar bij PAP is ontzettend

Als secretaris ben je veel bezig met

leerzaam, het staat goed op je CV, je

alle contacten die de vereniging heeft.

krijgt er een bestuursbeurs voor en het

Je

is vooral ontzettend leuk! Je leert

uitgaande post bij en notuleert tijdens

allerlei mensen kennen, variërend van

de vergaderingen. Hierdoor weet je

studenten

en

altijd precies wat er gaande is binnen

vergaderen,

de vereniging. Voor een secretaris zijn

docenten.
activiteiten

tot

medebestuurders

Je

leert

organiseren

en

een

houdt

alle

binnenkomende

eigenschappen

als

en

goede

vereniging in goede banen te leiden.

communicatie, gestructureerd zijn en

Je krijgt een goede band met je

vooral ook felxibel zijn.

bestuursgenootjes en je gaat je nog
veel

meer

thuis

voelen

op

de

universiteit dan je al deed! Naast het
bestuur kun je gewoon blijven studeren

3. Penningmeester.
De penningmeester is uiteraard bezig
met de financiën van de vereniging. Je
hebt gesprekken met sponsoren om te
14
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zorgen dat er meer geld binnenkomt

verantwoordelijk

en bent nauw betrokken bij het zorgen

studiereis.

voor subsidie voor de studiereis en
andere

grote

activiteiten.

Als

penningmeester is het belangrijk dat je
creatief

bent

in

het

vinden

van

oplossingen als het op geld en budget
aankomt.

voor

de

jaarlijkse

6. Coördinator ontspanning.
Als coördinator ontspanning ben je
vooral bezig met het plannen van alles
ontspannende activiteiten van Pap.
Hieronder vallen de feestjes, uitjes, het
EJW en de wintersportvakantie van
PAP. Het is dus belangrijk dat je goed

4. Vice-voorzitter.
De vice-voorzitter heeft een belangrijke

weet wat de leden willen, je goed kunt

rol in de vereniging, namelijk het

organiseren

en

dat

je

vol

ondersteunen van de voorzitter. De

enthousiasme

mee

doet

aan

de

voorzitter kan namelijk niet al het

activiteiten.

overzicht alleen zien en heeft daarom
vaak overleg met de vice-voorzitter.
Vaak functioneert de vice-voorzitter
ook als een sparmaatje voor de
voorzitter en is hij/zij ook aanwezig bij
externe vergaderingen. Het is dus
handig als je goed kunt luisteren en
zelf veel goede ideeën hebt die je kan
inbrengen.

De coördinator PR werkt nauw samen
met

de

coördinatoren

studie-

inhoudelijk en ontspanning. De twee
laatste genoemden geven door welke
activiteiten er opde planning staan en
de PR-coördinator zorgt dan dat alle
informatie bij de leden terecht komt.
Belangrijke eigenschappen voor deze

5. Coördinator

studie-

In deze functie ben je veel bezig met
het organiseren van leuke studieinhoudelijke activiteiten voor leden.
Hierbij is het erg belangrijk dat je kijkt
naar de kwaliteit van de lezing of
en

functie zijn dan ook; goed zijn in
communicatie, creatief zijn en veel

inhoudelijk.

excursie

7. Coördinator PR.

dat

je

veel

doorzettingsvermogen hebt want lang
niet iedereen die je benaderd wil
meewerken. Ook ben je natuurlijk

ideeën hebben.
Als

het

goed

is

sollicitatieformulier
ontvangen,

daarbij

heb
via
zat

je

het

de

mail

ook

een

bestandje met eventuele vragen die je
zou kunnen hebben. Mochten er echter
nog twijfels of vragen zijn, of je wil
graag even praten met een van de
15
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huidige bestuursleden, dan kun je altijd

Groetjes

mailen naar info@svpap.nl of even

2011-2012,

langskomen op de kamer.

dinsdag 24 april.
Het inleveren van een formulier is
geheel vrijblijvend, dus als je nog
kun

je

het

toch

gewoon

inleveren! In principe wordt iedereen
uitgenodigd

het

PAPbestuur

Malu Ogg - Voorzitter

De deadline voor de sollicitatie is op

twijfelt

namens

voor

Bodine Romijn - Secretaris
Carolien Mars - Penningmeester
Johannes Stoop - Vice-voorzitter
Linda

Taal

-

Coördinator

Studie-

inhoudelijk

een

sollicitatiegesprek. Het huidige bestuur

Lena Klein Hofmeijer - Coördinator

beslist wie er worden aangenomen.

Ontspanning
Anne Morssink - Coördinator PR

16
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Dagje Antwerpen

Merel Buizer

Diamonds are a girl’s best friend, en

maar

pas

op

het

is

wel

zuur!

laten we nu net naar de Europese
diamanten

hoofdstad

gaan:

Antwerpen.

Onze

eerste

Antwerpen

was

dan

stop
ook

in
het

diamantmuseum. Daar hebben we
jaloers staan kijken naar al die mooie
diamanten, en vooral naar de sieraden
die er rijkelijk mee bezet waren.
Daarnaast hebben we ook allemaal
interessante en leuke feitjes
over

diamanten

diamantenhandel.

geleerd

en

de

Toen we eenmaal

klaar waren in het museum was het
toch echt wel tijd voor een lekkere
lunch.

Wandelend

door

de

Na het eten van heerlijke broodjes met

winkelstraat, waar we al plannen aan

de raarste namen waaronder Funky

het maken waren waar we zo zouden

Chicken en Mak$i Million werden we

shoppen, kwamen we aan bij onze

los

lunchplek

betekende

Lombardia.

gelaten

shoppen

en

in

Antwerpen.

Dat

natuurlijk

shoppen,

nog

shoppen.

meer

Eenmaal klaar met shoppen werd het
dagje Antwerpen tevreden afgesloten
met een Belgisch biertje een Bolleke
en werden de aankopen van die dag
trots geshowd. Al met al was het een
top dag. En dankzij de conducteur die
Lombardia is een biologisch tentje dat
bekend staat om zijn gember thee, een
knalgeel

goedje

met

een

oranje

schuimlaag dat smaakt naar gember

de kaartjes niet heeft gecontroleerd,
kunnen we voor 1 april nog een keer
gratis naar Antwerpen, beter kan toch
niet.

en citrusvruchten, zeker een aanrader,
17
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Halfjaarlijkse algemene ledenvergadering

Lenneke Wentink

Op woensdag 29 februari was de

halfjaar van hun bestuursjaar voor

Halfjaarlijkse

elkaar en niet voor elkaar hebben

Algemene

Ledenvergadering
Studievereniging
begon

om

van

gekregen. Ook de speerpunten, die het

avond

huidige bestuur aan het begin van dit

(HALV)
PAP.

17.00

De

en

duurde

tot

jaar heeft opgesteld, worden in dit

ongeveer 20.45. Een lange avond die

verslag

gelukkig werd onderbroken door een

bespreking ervan werd er door de

welverdiende

aanwezige

pizzapauze.

Het

geëvalueerd.

leden

Tijdens

goed

de

gebruik

(uiteraard)

gemaakt van de mogelijkheid om

aanwezig, net zoals +/- 15 leden. Op

aanvullingen, punten van kritiek en tips

de

te geven.

voltallige

bestuur

agenda

was

stonden

de

volgende

punten:
1. Opening

Ook stond alumnivereniging STAP op

2. Vaststellen agenda

het programma, omdat het huidige

3. Mededelingen

bestuur hierover wilde overleggen. Aan

4. Goedkeuring

notulen

Wissel-

de aanwezige leden werd gevraagd of
ze nog ideeën hadden over de te

ALV 13-09-2011
5. Halfjaarlijkse verslag

volgen koers met STAP.

6. Pizzapauze
7. Halfjaarlijkse financieel verslag

Naast het halfjaarlijkse verslag werd

8. STAP

ook het halfjaarlijkse financiële verslag

9. RVA

in

het

Huishoudelijk

Reglement

gepresenteerd.
uitgaven

en

Hierin

staan

inkomsten

alle

van

de

10. Inspraak leden

studievereniging

beschreven.

Ook

11. W.V.T.T.K

hierbij bestond er voor de aanwezige

12. Rondvraag

leden de mogelijkheid om vragen te

13. Sluiting

stellen of om aanvulling te vragen.

In het halfjaarlijkse verslag evalueert

Tot slot was er nog tijd voor de

het bestuur het afgelopen half jaar en

rondvraag, waarna voorzitter Malu Ogg

laten ze zien wat ze in het eerste

de

vergadering

sloot.
18
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Pedagogisch Nieuws

Ilya Lisser

'Belastingdienst

eist

contact mee had over de regeling,
dacht dat ze Eric Tabbers hadden

kapitaal van 10-jarige'

afgemeld, maar bij de Belastingdienst

AMSTERDAM – De Belastingdienst

stond hij nog steeds geregistreerd.

heeft een 10-jarige jongen uit Gouda
een aanslag gestuurd van ruim
17.000 euro.

Oekraïne

Bron: NU.nl

zwangere

Dat meldt het AD vrijdag.

beboeten

wil

rokende
vrouwen

De vader van Eric Tabbers schrok zich
rot toen hij de blauwe envelop opende.
Volgens

de

Belastingdienst

brief

had

geen

de

aangifte

loonheffingen van 2011 ontvangen van

KIEV - Vrouwen in Oekraïne kunnen
in de toekomst een boete van ruim 8
euro krijgen als zij roken of alcohol
drinken tijdens hun zwangerschap.
Bron: nu.nl

de 10-jarige.
“Een menselijke fout, de aanslag wordt

Dat is een fors bedrag aangezien de

uiteraard vernietigd”, zegt Adriaan Ros

meeste Oekraïners nog geen 200 euro

van de Belastingdienst tegen de krant.

per maand verdienen. Het parlement
buigt

Belastingdienst

was

binnenkort

over

een

wetsvoorstel om de boete mogelijk te

Persoonsgebonden budget
De

zich

ervan

maken.

uitgegaan dat de jongen, met extreme

Volgens parlementariërs is de wet

ADHD,

nodig ''omdat de Oekraïense bevolking

in

2011

nog

een

persoonsgebonden budget had. Maar

haar

de jongen maakte hier geen gebruik

verliest door overmatig alcohol- en

meer van, waardoor de familie geen

tabaksmisbruik''.

aangifte had gedaan.

Toekomstige moeders die roken of

Waar het precies is fout gegaan is niet

drinken zouden mede verantwoordelijk

duidelijk.

Sociale

zijn voor de ''biologische achteruitgang

Verzekeringsbank, waar de familie

van de bevolking''. Het ministerie van

De

gezondheid

en

intellectuelen

Volksgezondheid waarschuwt ook dat
19
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roken de vruchtbaarheid van vrouwen

steeds

andere

verhalen

over

de

in gevaar brengt.

herkomst van het kind. Uiteindelijk
het

legden agenten het verband met de

wetsvoorstel discriminerend. Volgens

ontvoering bij haar oude oppasadres.

hen

De vrouw is gearresteerd.

Mensenrechtenactivisten

moet

de

vinden

overheid

roken

ontmoedigen voor iedereen, niet alleen
voor zwangere vrouwen.

Ruim 700 euro opgehaald
voor

weeskinderen

in

Ontvoerde baby VS na 8

Litouwen

jaar terug

UTRECHT- zes pedagogiek studenten

HOUSTON

-

Een

Amerikaanse

jongen die 8 jaar geleden werd
ontvoerd komt weldra terug bij zijn
moeder in Houston.

hebben na één dag liften ruim 700
euro opgehaald voor weeskinderen in
Litouwen.
Van onze eigenverslaggevers
3 koppels van 2 studenten hebben

Bron: nu.nl

maandag 26 maart na een zware

De jongen blijkt te zijn gestolen door

sponsor campagne geld opgehaald door

de babysitter, meldde de politie in

middel van een liftwedstrijd. Tijdens

Amerikaanse media vrijdag.

deze liftwedstrijd hebben de Utrechtse

De

babysitter

maanden

had

oude

de
baby

destijds

8

sindsdien

pedagogiek studenten langs drie steden
in

Nederland

gereisd

om

daar

opgevoed als haar eigen kind, ruim

opdrachten uit te voeren. Door deze

100 kilometer verderop.

opdrachten zo correct mogelijk uit te

Agenten hadden de verdwijning van

voeren kregen zij geld van zelfgeworven

Miguel Morin al in 2006 afgedaan als

sponsors. De koppels vertrokken rond

een onopgeloste zaak. Zijn naam werd

een uur of 10 in de ochtend en het

later zelfs verwijderd van de lijst

eerste koppel was rond 7 uur in de

vermiste kinderen.

avond weer terug. Een koppel besloot op

Kinderverwaarlozing

een terrasje te gaan zitten in Eindhoven

Maar de zaak kwam aan het rollen
toen de politie klachten kreeg over
kinderverwaarlozing door de 26-jarige
Krystle Rochelle Tanner. Ze vertelde

om vervolgens als laatste aan te komen
rond half 9. Het geld wordt tijdens de
studiereis
persoonlijk

naar

Vilnius

overhandigt

in

Litouwen
aan

het

weeshuis.
20
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Meeloopdag

Johannes Stoop

Op maandag 5 maart organiseerde de

voor invloed gehad op de manier van

Studiecie

grootschalige

opvoeden? En werden hun ouders

Pedagogische

vrijer opgevoed dan zijzelf? Na de

Wetenschappen. Al jaren organiseert

werkgroep werd er geluncht en was er

PAP kleine meeloopdagen waarop

tijd om elkaar wat te leren kennen. Na

steeds ongeveer 12 scholieren komen

de

kijken bij onze studie, maar deze keer

rondleiding door de universiteit, werd

mochten

de PAPkamer aangedaan voor een

de

eerste

meeloopdag

voor

we

scholieren

een

op

verwelkomen!

groep

onze
Speciaal

van

85

lunch

gaf

een

commissie

praatje

kijkje

voor

voorzitter en gaven studenten een
presentatie

de dag met een college Inleiding in de

studentenleven en de studievereniging.

Pedagogische Wetenschappen, waarin

Na de presentatie was er nog ruim

ze vertelde over de verschillende

gelegenheid voor de scholieren om

facetten van opvoeding waar je als

vragen

student Pedagogische Wetenschappen

onderwerpen. De meeloopdag werd

mee te maken krijgt en hoe belangrijk

afgesloten met een college Klinische

de rik van de context en cultuur is op

Vaardigheden waarin Dineke Verkaik

de manier van opvoeden. Vervolgens

aan de hand van een casus uit de

ging de groep scholieren uit een in

praktijk

werkgroepen om zich te buigen over

diagnostiek en behandeling van een

een casus en om na te denken over

kind met gedragsproblemen. Al met al

hoe opvoeding door de jaren heen is

waarschijnlijk een ontzettend leerzame

veranderd.

dag

Hiervoor

werd

hen

een

voor

studeren,

onze

scholieren opende Bernadette van Rijt

te

over

van

een

universiteit
de

en

de

stellen

over

beeld

zowel

gaf

van

scholieren

het

deze

de

als

gevraagd eens na te denken hoe hun

commissieleden. Nu zijn wij natuurlijk

grootouders, ouders en zij zelf waren

ontzettend benieuw hoeveel van deze

opgevoed.

heeft

scholieren we volgend jaar mogen

en

verwelkomen als eerstejaars op de

bijvoorbeeld

Welk
de

effect
ontzuiling

ontkerkelijking van de samenleving

PAPkamer! We will see!

21

Jaargang 10 – nummer 39, april 2012

Een dagje uit het leven van Lindsey Merkies
Lieve PAPleden!
Mijn naam is Lindsey Merkies, ik ben
22 en heb vorig

schooljaar mijn

bachelor

Pedagogische

Wetenschappen afgerond. Nu ben ik
bezig

met

mijn

master

Orthopedagogiek, maar ook dit loopt al
weer bijna ten einde! Wat misschien
verder nog leuk is om te vertellen is dat
ik vorig jaar een bestuursjaar bij PAP
heb

gedaan,

dus

misschien

dat

sommige van jullie mij daar wel van
kennen. Dit schooljaar hebben alle
feesten,

borrels

en

bestuursvergaderingen van vorig jaar
weer plaats moeten maken voor mijn
studie en natuurlijk niet te vergeten,
mijn

stage.

In

je

master

Orthopedagogiek is het de bedoeling
dat je gedurende het hele schooljaar
ten minste 2 dagen in de week stage
loopt

bij

een

afgestudeerde

en

academisch opgeleide orthopedagoog.
Dit

kun

je

doen

binnen

vier

werkvelden; jeugdzorg, leerlingenzorg,
gehandicaptenzorg

en

zorg.

gekozen

Ik

heb

forensische
voor

leerlingenzorg en ben voor mijn stage
aangenomen op het Ambulatorium.
Vele van jullie zullen het misschien wel
kennen, maar voor degene die het

Ambulatorium

niet

Ambulatorium

is

Universiteit

kennen;
een

aan

Utrecht

het
de

verbonden

expertisecentrum voor tweedelijns zorg
aan zowel volwassenen als kinderen
van 0 tot 18 jaar. Ook bij het
Ambulatorium kennen we verschillende
afdelingen en ik loop, samen met nog
4 andere stagiaires stage bij de sectie
leerproblemen. Aan mij is gevraagd
een stukje in de PAPeras te schrijven
over het Ambulatorium, hoe mijn dag
er uit ziet en hoe ik het vind.
Nu ik een paar maanden bezig
ben met mijn stage, kan ik vertellen dat
het begrip ‘leerproblemen’ een heel
breed begrip is. Voor ik begon dacht ik
eigenlijk

alleen

aan

dyslexie

en

dyscalculie, maar in de praktijk kom je
veel meer problematieken tegen! Denk
bijvoorbeeld aan ADHD, ADD, andere
concentratieproblemen,
motivatieproblemen, een laag of juist
heel hoog IQ en natuurlijk sociaalemotionele problemen die van invloed
kunnen

zijn

op

het

leren.

Heel

afwisselend dus. De hoofdmoot van de
aangemelde kinderen komt bij het
Ambulatorium met een hulpvraag naar
dyscalculie. Het Ambulatorium loopt
voorop als het gaat om diagnostiek van
ernstige rekenproblemen. Dit vindt nog
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in

waar ik mij nu in mijn stage bevind. In

Nederland plaats, wat er voor zorgt dat

het begin mocht ik overal bij aanwezig

er mensen vanuit heel Nederland naar

zijn;

intakegesprekken,

ons in Utrecht toekomen. Er is dan ook

onderzoeksdagen,

gesprekken

een

de

leerkrachten en adviesgesprekken. Al

aanmeldingen blijven binnenstromen.

snel mocht ik delen van het onderzoek

Ook als stagiaire leer je hier veel over

op

rekenproblemen, wat misschien in de

natuurlijk met kleine leestaakjes, of

opleiding

stage-

andere korte taken die vrij makkelijk af

instellingen niet veelvuldig aan bod

te nemen zijn. Al snel werd er toen

komt.

eigen

toegewerkt naar meer zelfstandigheid

behoorlijk

en mocht ik het grootste deel van de

opgefrist, want om goede diagnostiek

onderzoeksdagen zelf afnemen. Dit

naar dyscalculie te doen moet je

betekende dat ik de instructie van

uiteraard samen met je cliënt gaan

allerlei testen moest leren; denk aan

rekenen. Aangezien de oudste cliënt

de WISC-III, de Cognitive Assessment

die ik dit jaar heb zien langskomen 23

System (CAS), de Test of Everyday

jaar was, kun je je vast voorstellen dat

Attention – Children (TEA-Ch) en

het verder gaat dan simpele plus- en

noem maar op. Ook wat betreft de

minsommen.

intakegesprekken

maar

op

een

flinke

paar

plaatsen

wachtlijst,

en

bij

Ook

want

andere

worden

rekenvaardigheden

weer

je

mij

gaan

nemen.

Dit

met

begint

en

de

Voor ik aan deze stage begon

adviesgesprekken ben ik steeds een

had ik nog niet het idee dat ik klaar

grotere rol gaan vervullen. Ik mag

was

steeds

om

de

te

functioneren

als

meer

zelf

bijdrage

in

de

orthopedagoog. Ik had naar mijn weten

gesprekken en op het moment ben ik

nog

juiste

aan het oefenen om het helemaal zelf

om

te kunnen. Het contact met ouders is

diagnostiek bij kinderen te verrichten.

soms gevoelsmatig een beetje raar. Ik

Gek genoeg leer je dit heel snel. Vanaf

heb zelf erg het gevoel gehad dat

het begin ben ik meteen heel erg

ouders mij als stagiare misschien wel

betrokken bij het doorlopen van de

helemaal niet serieus zouden nemen,

diagnostische cyclus en echt; ik voelde

maar dit valt gelukkig reuze mee.

me heel snel op mijn plek. In het begin

Ouders zien jou als professional en dat

zijn de bezigheden op stage natuurlijk

geeft je zelfvertrouwen natuurlijk een

meer oppervlakkig, dan in de fase

enorme boost! Daarbij speelt natuurlijk

helemaal

vaardigheden

niet

onder

de
de

knie
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fantastische

dit specifieke kind het beste geholpen

stagebegeleidsters voor je klaar staan

kan worden. Dit vond ik aan het begin

bij het Ambulatorium, die je gedurende

van mijn stage een heel gepuzzel,

je hele stageperiode actief begeleiden

want

bij je leerproces. Op het moment wordt

onderzoeksresultaten

ik

Mönch,

elkaar in verband en hoe koppel je

daarvoor is Jojanneke van der Beek

daar een conclusie/diagnose aan? Ook

enkele

begeleidster

hierbij ben ik goed begeleid, maar

geweest. Misschien zijn deze namen

ervaring lijkt ook heel belangrijk te zijn.

wel bij jullie bekend!

Elk verslag wat ik schrijf, lijkt weer

mee

dat

begeleid

er

door

maanden

Martine

mijn

Naast al het cliëntcontact met
ouders,

kinderen

en

hoe

breng

je

nou

al

logisch

die
met

makkelijker te gaan dan een vorige.
Mijn

leerkrachten,

dagen

zijn

bij

het

wordt ook een groot deel van mijn

Ambulatorium meestal erg druk en

stagetijd in beslag genomen door het

lang, maar meestal ook vooral heel

schrijven van rapportages. Na de

gezellig! Het is leuk om met vijf

laatste onderzoeksdag bij een kind

stagiaires op een kamer te werken en

(meestal twee dagen, verspreid over

allemaal in het zelfde schuitje te zitten.

twee weken), heb je vier tot zes weken

Daarnaast

de tijd alle onderzoeksresultaten te

onderzoeksdagen met de kinderen het

bepalen, hier je conclusies over te

leukst. Deze dagen duren 4 uur en de

vormen en eventueel een diagnose

meeste kinderen komen twee dagen.

vast te stellen. Deze weken heb je

Jammer genoeg zie ik niet elke week

hard nodig, aangezien het vaak om

een kind; als ik geluk heb zie ik

complexe

casussen

waarbij

ongeveer één kind in de twee weken.

conclusies

meestal

denkwerk

De rest van je tijd ben je met name

vereisen. Deze rapportages zijn bij het

bezig met het uitwerken van deze

Ambulatorium

Een

dagen, maar ook het voeren en

verslag kan soms best tussen de 20 en

uitwerken van intakegesprekken en

30 pagina’s omvatten. Ouders en

adviesgesprekken. Zoals ik al vertelde

school worden op deze manier goed

heb

op

afgelopen

de

erg

hoogte

gaat,
veel

uitgebreid.

gesteld

van

de

ik

vindt

onwijs

ik

veel

maanden

zelf

de

geleerd

de

bij

het

bevindingen van het onderzoek en het

Ambulatorium en ben ik mij echt een

belangrijkste;

worden

orthopedagoog gaan voelen. Natuurlijk

handelingsadviezen gegeven, hoe juist

moet ik nog ontzettend veel leren,

er
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maar ik merk nu al dat ik een enorme

aangenomen en zou het zo weer doen,

sprong vooruit heb gemaakt. Verder

als ik nog eens moest kiezen. Wat ik

heb ik tot nu toe ervaren dat ervaring

hier na ga doen, dat weet ik nog niet; ik

heel belangrijk is. Dit kun je in een jaar

ben in ieder geval erg benieuwd waar

tijd natuurlijk niet realiseren, daarom is

ik terecht ga komen!

het goed om je ook na je stage breed
te blijven oriënteren. Ik ben heel bij dat
ik

bij

het

Ambulatorium

Groetjes, Lindsey

ben

Excursie UMC

Lotte Beumer

Vrijdagochtend vroeg met een groep

De spreker werkt zelf op de afdeling

verzameld op de PAP kamer voor een

autisme en psychoses. Natuurlijk werd

excursie naar het UMC. Gelukkig

er ook gesproken over de rol van een

konden we eerst nog even wakker

orthopedagoog in het ziekenhuis. Dit

worden met een kopje thee en even

was erg interessant en de spreker gaf

bijkletsen. Na een avontuurlijke tocht,

een

waarbij de groep verdeeld raakte door

werkzaamheden

een vrij onvriendelijke buschauffeur,

Ook andere belangrijke zaken voor

kon de excursie beginnen. We werden

een loopbaan als pedagoog, zoals de

opgewacht door een orthopedagoge

gz-opleiding en opleiding tot therapeut

en liepen naar de afdeling kinder- en

kwamen aan bod. Daarna kregen we

jeugdpsychiatrie. De spreker gaf een

nog een korte rondleiding over de

duidelijk beeld van de problematiek die

afdeling, waarbij ze de speelkamer liet

in het UMC naar voren komt. In het

zien. Het was erg leuk om deze van

UMC hebben ze 3 zorglijnen die zich

binnen te bekijken en te zien hoe het is

op verschillende stoornissen richten. 1

om achter de spiegelwand te staan. 2

afdeling voor disruptieve stoornissen, 1

uur later gingen we weer richting de

voor autisme en psychoses en nog een

uithof, met veel nieuwe informatie en

laaste zorglijn waar de kinderen met

leuke beroepsmogelijkheden om over

overige

na te denken.

problematiek

terechtkomen.

duidelijk

beeld
en

van

de

mogelijkheden.
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Kindertekeningen Analyseren

Lisa Peek

Dinsdag 13 maart (op mijn verjaardag!!)

te beantwoorden over je tekening. Dit

om 3 uur was het dan zover, een hele

waren vragen over de houding ten op

groep enthousiaste meiden stond klaar

zichte van elkaar, hoe ze stonden, hoe

om

groot de dieren waren getekend, de

over

de

ins

en

outs

van

kindertekeningen analyseren te leren.

eigenschappen

De workshop werd gegeven door praktijk

bijvoorbeeld over wat de dieren nodig

de beelddrager, na een korte introductie

hadden. De groep ging serieus aan de

werd begonnen met een theoretische

slag en dit was duidelijk te merken

onderbouwing van het analyseren van

tijdens de nabespreking. Per vraag

tekeningen. Er kwam toch veel meer bij

konden 2 à 3 mensen hun tekening

kijken dan we dachten en het was

omhoog houden en vertellen wat ze

interessant

de

hadden opgeschreven. Wat lagen er

verschillende ontwikkelingsfases van het

veel verborgen boodschappen in zo'n

tekenen door kinderen. Wie kent niet de

tekening!! Door die vragen werd je je

overbekende kopvoeters van peuters?

enorm bewust over wat je onbewust had

Hierna werden er papier en potloden

getekend.

uitgedeeld, we moesten zelf aan de slag!

elkaar, eigenschappen die perfect bij

We moesten binnen 20 minuten onze

iemands

familie (gezin) in dieren tekenen, dit lijkt

opeens groter waren dan een beer

lang maar iedereen had nog wel wat

(verborgen boodschap!) en ga zo maar

extra tijd kunnen gebruiken! Na een

door! De tijd was eigenlijk veel te kort om

rondje te kijken naar alle tekeningen was

alles te bespreken. Aan het einde van de

het opvallend dat er veel katten, beren

workshop ging iedereen voldaan en een

en vogels waren getekend. Zou dit wat

ervaring rijker naar huis! Zeker voor

zeggen over de groep? De volgende

herhaling vatbaar!

in

te

horen

over

van

Dieren

broer

de

met

pasten,

dieren

ruggen

vogels

en

naar

die

opdracht was om 10 vragen voor jezelf
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RAG-week

Malu Ogg

Zoals jullie ondertussen vast al wel

opbrengsten van de Ragweek Utrecht

gemerkt hebben heeft laats de RAG-

2012 die naar Humana zullen gaan,

week plaatsgevonden. Dit is een week

zullen

waarin alle verenigingen van Utrecht

praktijkschool in Malawi uit te breiden.

hun best hebben gedaan om met leuke
acties geld op te halen voor het goede
doel. De doelen worden gekozen door
het bestuur van de RAG-week en zijn
altijd een nationaal doel en een
internationaal doel. Dit jaar was het
nationale goede doel UAF, dit komt op
voor de rechten van hoger opgeleide
vluchtelingen en helpt hun bij het
verwerven

van

een

gebruikt

worden

om

een

Zoals ieder jaar zijn er door PAP week
lekkere PAPpelflappen verkocht. Na
een hele dag hard zwoegen in de
keuken door Bodine, Dorieke, Lena en
Malu waren en 200 PAPpelflappen
klaar voor de verkoop. Deze werden
zoals gewoonlijk weer voor 1,- euro per
stuk

verkocht.

passende

maatschappelijke positie door hen te
steunen bij het realiseren van hun
studieplannen en bij het verwerven van
een plaats op de arbeidsmarkt die
aansluit

bij

hun

opleiding

en

capaciteiten. Het UAF treedt daarbij
tevens op als belangenbehartiger voor
deze vluchtelingen.

Maar dit jaar was speciaal! Het PAPbestuur

heeft

dit

jaar

namelijk

meegewerkt een een speciale sexy

Het internationale goede doel dit jaar

besturen kalender van de RAG-week

was

een

die voor 7,50 pst werd verkocht.

ontwikkelingsorganisatie en één van

Omdat de foto zo mooi gelukt was

de grootste kledinginzamelaars van

staat die van PAP ook in het DUB.

Nederland. Met de opbrengst die

Meer

gegenereerd wordt uit de verkoop van

http://www.dub.uu.nl/artikel/nieuws/ver

de kledinginzameling en de donaties

enigingsbesturen-uit-kleren-voor-

steunt

goede-doel

HUMANA.

Humana

Humana

ontwikkelingsprojecten.

is

duurzame

hierover

is

te

lezen

op:

De
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PAPdokter
Beste PAPdokters
Ik ben nu eerstejaars bij pedagogische wetenschappen en al die meisjes, het is
gewoon eng. Alsof ze geen jongens zien. Zo wellustig kijken ze je aan wanneer je
binnenloopt. Meteen kijken ze van onder naar boven, waar jongens zich vooral
focussen op twee punten… de ogen natuurlijk, zijn de meiden met een full check
bezig. Alles wordt gecontroleerd en bij voorkeur wordt er nog direct een facebook
pagina opgezocht en wordt er een grondige background check gedaan op de
foto’s die online staan en wordt gekeken welke contacten iemand heeft. Ik weet
niet hoe ik hiermee om moet gaan, zelfs in de werkgroepen wordt ik van top tot
teen bekeken en ga ik maar ongemakkelijk in een hoekje zitten. Hoe moet ik
hiermee omgaan?
Groetjes anoniem (Naam is bekend bij het bestuur van PAP dus als je zijn naam
wilt weten kom gerust langs :P)

Lieve Anoniem,

Beste,

Als vrouwelijke PAPdokter weet ik
uiteraard wie je wel bent en ik wil
graag je vraag beantwoorden met een
wedervraag: Vind je het gek dat
vrouwen kijken? Je bent misschien zelf
niet het meest appetijtelijke exemplaar
maar dat maakt vrouwen tegenwoordig
niets meer uit! We willen gewoon iets
te kijken hebben, een lekkere vent die
af en toe in een iets te strakke
spijkerboek onze cola-automaat komt
bijvullen bijvoorbeeld. Of die gast van
de helpdesk voor computers met z’n
ontzettend sexy sikje. Desnoods de
man van het callcenter die ons belt om
te vragen of we misschien dit keer wel
onze pennen bij hun willen kopen.
Kortom, het maakt ons niet meer uit
wie of wat je bent zolang we maar
ongegeneerd kunnen kijken. Een zeg
nou zelf, zo erg is dat toch ook niet? In
plaats van je zo aan te stellen zou je
het ook als een complimentje kunnen
opvatten!

Uit het onderzoek van De-mannelijkePAPdokter (2012) Is gebleken dat
vrouwen veel kritischer naar lichamen
kijken. Zowel de eigen als die van
andere personen. Om maar meteen ter
zake te komen. Zij zijn veel onzekerder
over hun eigen lichaam. Vandaar dat je
niet meer verlegen in een hoekje moet
gaan zitten. Neem het heft in eigen
handen. Historisch gezien zijn mannen
langer de baas geweest, zorg dat die
patrilineaire erfenis ten goede komt en
ga de strijd aan. Voer de regel oog om
oog, full check om full check ui. Want
uiteindelijk zal je dat winnen! Ik ga het
zo in ieder geval eens uit proberen bij
de vrouwelijke PAPdokter want die kijkt
me ook altijd wel controlerend aan!
Groetjes, de mannelijke PAPdokter
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Recenties

Ilya Lisser

Film

twitter bij en verleid graag vrouwen van

Project X

andere beroemde mannen. Voor zijn

Voor wie dacht dat een film van de

eigen echtgenote en zijn zoontje heeft

makers van ‘the hangover’ leuk zou

hij geen tijd. Uiteindelijk zal hij toch

zijn komt bedrogen uit. Deze film over

moeten kiezen tussen zijn zoontje en

een stel tieners die een groot feest

zijn roem. Net als alleen maar nette

geven om populair te worden op

mensen een aanrader.

school

kwalificeert

waarschijnlijk

voor

zichzelf
de

meest

Musical

waardeloze film van 2012. Na twee

Miss saigon

minuten zit je al tenenkrommend in je

Een wel aardige toegankelijke musical

stoel en wil je weg. Het feit dat het de

gebaseerd op de opera ‘Madame

anderhalve

ongeveer

Butterfly’. Het speelt zich af tijdens de

slecht maar een geslaagde grap wordt

vietnam oorlog waar een Amerikaanse

gemaakt is een prestatie op zich.

soldaat een kind verwekt bij een thais

Gillende dronken tieners, blote tieten,

hoertje. Hij gaat vervolgens terug naar

een hond aan ballonnen en agressieve

Amerika om daar met een andere

12jarige

filmmakers

vrouw te trouwen. De musical is bij

hebben er met zorg voor gezorgd dat

vlagen leuk en dramatisch en de

alles

zijn

muziek is standaard musical. Geen

compleet verneukt wordt. En ook dat is

uitschieter in het genre maar omdat het

een prestatie op zich.

lekker dichtbij, in het Beatrix theater in

uur

durende

pubers.

wat

leuk

De

had

kunnen

Utrecht, te zien is een waardig avondje
Boek

uit.

Beste vriend- Robert Vuijsje

communistische bevolking daar als ‘het

Van de schrijver van ‘alleen maar nette

kwaad’ afgeschilderd terwijl het de

mensen’ is er nu een nieuw boek. Dit

Amerikanen

keer over beroemdheid, en betekenis

oorlogsmisdaden

van verwantschap. De hoofdpersoon is

Vooral dat element zorgt voor een naar

Samuel

en

Green,

geoberseerd

door

Echter

raar

wordt

de

waren

Vietnamese

die

hebben

gevoel

na

daar
begaan.

afloop.

Roem. Hij houd continu zijn volgers op
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Thumbs up! Liften voor het goede doel

Bodine Romijn

Wat ooit begon als een wild idee in

De eerste rit naar een liftplek in Utrecht

Praag is dan eindelijk werkelijkheid

kreeg

geworden:

‘Kanaleneiland-Zuid’.

PAP

met

de

duimen

je

cadeau.

Onze

tactiek:

Eenmaal

daar

omhoog. Na een brakke nacht en een

aangekomen, stonden we een beetje

half uur klinische-vaardigheden-stress

‘clueless’ langs de weg. Waarom ik

van

de

deze ingeving kreeg, weet ik niet, maar

PAPkamer ging het liften dan echt van

ergens in mijn achterhoofd had ik het

start.

deze

gevoel dat ik het bordje Den Haag vast

heldhaftige 3 koppels onvergetelijk zou

omhoog moest houden. En ja hoor,

gaan worden. Zodra de liftplekken

nog geen minuut later stonden er twee

waren uitgeprint, vlogen Ilya en Debora

meisjes enthousiast langs de weg te

er vandoor. Snel haastten zij zich naar

toeteren.

de uitgang in de hoop tijd te winnen,

snelden wij ons naar de auto. De

nog niet wetende dat dit een verloren

eerste lift rechtstreeks naar Den Haag

zaak zou zijn. Een half uur later

was binnen. Doel: ‘een foto van het

vertrokken Malu en ik richting onze

Binnenhof en snel weer verder naar

eerste liftplek. We lieten enigszins

Eindhoven’. Eenmaal bij het Binnenhof

ongerust Lenneke en Linda achter op

aangekomen en een paar rare foto’s

de PAPkamer, die volgens hun bordjes

later, merkten we dat we aardig gelijk

van plan waren naar NIJMWEGEN te

lagen met de rest. Ilya en Debora

liften... Hoe dan ook, de koppels waren

kwamen we tijdens een bezoek aan de

gescheiden en de wedstrijd was nu

McDonalds (waar anders?) tegen en

echt begonnen.

Linda en Lenneke bleken als een soort

sommige

Een

deelnemers

dag

die

voor

op

Enigszins

met

wannabe-James-Bond’s

ongeloof

achter

de

ijscoman te hebben gezeten om een
foto van ons te maken. Dit verhoogde
de druk om zo snel mogelijk naar
Brabant te verkassen.
Maar zo soepel als we in Den Haag
kwamen, zo stroef was de reis naar
Eindhoven. Toen we eindelijk een lift
hadden die ons tot een tankstation in
30
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Rotterdam bracht, lieten Lenneke en

Eenmaal

Linda weten als bijna in Eindhoven te

bouwvakkers langs Ilya en Debora

zijn. Ilya en Debora kregen een lift naar

gereden,

de rand van Eindhoven en wij, wij

Aangezien Lenneke en Linda luierend

hebben een half uur op een tankstation

op een terrasje hebben gezeten was

gelopen.

het tijdverschil wat betreft de vertrektijd

Uiteindelijk

konden

we

toeterend

werd

met

het

onze

spannend.

meerijden tot Tilburg en na drie

uit Eindhoven te verwaarlozen.

kwartier wachten hadden we dan

Na

eindelijk een lift naar Eindhoven. Na

vervolgden wij onze weg naar de

wat originele foto’s renden we naar de

officiële liftersplek richting Utrecht. Na

liftplaats toe, wetend dat we anderhalf

een

uur achter lagen. Onze tactiek was om

gezichtjes te hebben laten zien langs

tijdens het lopen al onze bestemming

de weg stopte een dikke Volvo die

omhoog te houden. Dit leidde tot een

richting Utrecht moest. Een uiterst

hoop

en

intellectuele en gezellige man heeft

uiteindelijk tot drie bouwvakkers die

ons in stijl weer afgezet bij Centraal

voor ons stopten. Dan vraag je jezelf

Station. Met 30 kilometer per uur

af: ‘Is het verstandig om bij drie sterke

wandelden wij naar de Stadsgenoot.

kerels in een busje in te stappen als 2

Dit keer was het niet mijn veel te

lieve onschuldige meisjes?’ Tuurlijk

fanatieke spel dat ons hiertoe dreef,

kan dan! Het was onze gezelligste lift

maar die van Malu. Overheerst door

van

zenuwen en niet gelovend dat Linda en

toeterende

mensen

de

dag

in

Nijmegen

kwartier

afgezet

lang

onze

te

zijn,

liefste

Lenneke nog in Nijmegen waren, wilde
ze geen seconde rusten tot we de
Stadsgenoot hadden bereikt.
De uitslag van de dag: ‘Ruim een uur
voor de andere teams gefinisht en met
onze €232,50 sponsorgeld op zak
genoten van een overwinningsbiertje’.
Tsjah niet iedereen kan de eerste zijn
natuurlijk, maar met meer dan €700 die
we voor de weeskinderen in Vilnius
hebben opgehaald, zijn we allemaal
!

winnaars te noemen!
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PAP-recept

Lisa Peek

Het is weer tijd voor het PAP-recept van de maand. Een geweldige lustrummaand
met enorm veel Xclusiviteit moet namelijk goed afgesloten worden. En hoe kun je dat
beter doen dan met sushi!
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

450 gram sushirijst
10 dl water
4 el rijstazijn
2 el witte basterdsuiker
2 tl zout
6 blaadjes nori (zeewier)
Wasabi
Sojasaus
Bamboe matje

•
•
•
•
•
•

Vulling (naar keuze):
Verse vis (zalm, tonijn)
Garnalen
Omelet
Komkommer
Avocado

Bereiding:
Breng de rijst aan de kook en laat het 10-15 minuten op laag vuur inkoken tot de rijst
plakkerig is geworden. Haal daarna de pan van het vuur en laat de rijst nagaren.
Meng de azijn, suiker en zout en roer dit door de rijst. Laat het hierna afkoelen tot
kamertemperatuur.
Snij alle ingrediënten in dunne reepjes van een halve centimeter. Leg een vel nori op
een bamboematje en bestrijk dit met een kleine hoeveelheid rijst. Laat aan de
zijkanten en aan de bovenkant een rand van 2 centimeter vrij. Leg een beetje wasabi
in een horizontale lijn in het midden op de rijst. Rol de nori stevig op vanaf de
onderkant en druk de uiteinden tegen elkaar aan. Vul alle nori en laat de rollen
afkoelen in de koelkast. Snij maximaal een half uur voor serveren met een scherp nat
met de rol in plakken van 2,5 centimeter. Serveer de sushi met sojasaus en wasabi.
Xclusief genieten!
Ben je verhuisd of gestopt met de studie?
Geef dit dan even door aan het PAPbestuur door een e-mail te sturen
naar info@svpap.nl Op die manier blijft de ledenlijst up-to-date.
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