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Redactiepraatje 
Hey PAPers, 
 
Hierbij de tweede PAPeras van dit studiejaar! In deze tweede PAPeras stelt de 
PAPerascie zich voor. Er zijn ook leuke verhalen te lezen over de leuke uitjes en 
excursies die PAP de afgelopen maanden heeft georganiseerd. 
Dit jaar gaat de studiereis naar Riga en in deze PAPeras kunnen jullie alvast een 
voorproefje krijgen van de geschiedenis in Riga en wat wij daar allemaal gaan 
doen. 
Vergeet ook niet naar de PAPgenda te kijken voor komende activiteiten, deze 
staat aan de achterkant van de PAPeras. 
 
Veel leesplezier! 
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De PAPerascie voor 2009-2010 

Door: Latifa Hassell, Amber Kerkhof, Stefan Pruijn, Jolien Spoler & Debora van der Veen 
 

Beste PAPeras, 
 
Dit jaar zullen jullie vier PAPerassen thuis ontvangen. Daarom is het belangrijk te 
weten wie ervoor zorgen dat jullie op de hoogte blijven van de leukste nieuwtjes 
en foto’s! PAPeras, dit is de PAPerascie voor 2009-2010! 
 

Hey PAPeras! 
Mijn naam is Latifa en ik ben 21 jaar. 
Dit ben ik de coördinator PR van PAP en samen met 
de commissieleden van de PAPerascie zorg ik ervoor 
dat jullie allemaal de PAPeras op tijd in huis hebben. 
Binnen de PAPerascie houd ik me vooral bezig met 
het verzamelen van leuke stukjes over excursies en 
uitjes die door PAP georganiseerd worden.  
Wij van de PAPerascie zullen ervoor zorgen dat jullie 
de PAperas met de leukste informatie en de leukste 
foto’s op tijd in huis hebben! 
Veel leesplezier! 

 
 
 
 

 
Mijn naam is Amber en ik ben 20 jaar. Ik zit in 
mijn tweede jaar en vind het nog steeds heel erg 
leuk. Vorig jaar ben ik mee gegaan met het EJW 
en dat beviel goed. Omdat ik toen nog een 
beetje de kat uit de boom keek en niet in de 
buurt van Utrecht woonde ben ik toen ni
een commissie gegaan. Maar toen ik aan het 
tweede jaar begon kon ik daar verandering in 
brengen. En mijn eerste keus was natuurlijk de 
PAPerascie. Omdat dat het vrolijkste blad is o
je op te hoogte te stellen van de ontwikkelingen

in PAP, de studie en de pedagogische wereld! Na een verkorte doktersopleiding 
ben ik benoemd tot PAPdokter. Verder deel ik mijn kookkunsten via het PAPrecept 
en leer ik meer over de andere commissies via ‘een dag uit het leven van ee
commissie’. Al met al bevalt de PAPerascie heel goed en ga ik zeker mijn best 
doen dit de beste jaargang van de Paperas ooit te maken! 

et bij 

m 
 

n 
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Hey hey,  
Om maar weer lekker cliché bezig te zijn, ga ik 
het direct weer even benoemen;  
Ik ben het enige “mannelijke” PAPeras-
commissie-lid. Nu dit gezegd te hebben kan ik 
me verder voorstellen. Ik ben Stefan Pruijn, 
19 jaar en tweede keer eerste half jaar  

 

 
student Pedagogische Wetenschappen. Vorig 
jaar was ik na een half jaar gestopt en ben nu 
in september weer gestart.  Dit jaar ga ik me 
inzetten voor de PAPeras  en hopelijk kunnen 

we met de gehele PAPerascie een leuk blad voor jullie neerzetten. 
 

Hoi lieve PAPers!  

 

Mijn naam is Jolien Spoler en ik ben 19 jaar. Na 
vorig jaar mijn vwo-diploma te hebben behaald 
studeer ik sinds september aan de universiteit in 
het mooie Utrecht. Hier zit ik ook sinds september 
op kamers en ik heb het prima naar mijn zin! Ik 
kom oorspronkelijk uit Twente, dus als je ineens 
een lekker boers accent hoort in de collegezaal, 
dan is de kans groot dat ik dat ben!  Tijdens het 
eerstejaarsweekend ben ik eigenlijk een beetje 
overgehaald (door mijn medecommissielid Stefan) 
om bij de Paperascie te gaan en ik heb daar ook 
zeker geen spijt van. Het is erg gezellig en erg veel 
tijd kost het ook niet, dus er blijft genoeg tijd over  
om lekker de student uit te hangen. Mijn taken 

binnen de PaperasCie zijn het maken van de kaft (dus voor klachten hierover kunt 
u bij mij terecht ;)) en de rubriek ‘welk commissielid is dit?’.   
Ik wens jullie een gezellig en gezond 2010 en een succesvol studiejaar!  
Liefs Jolien 

 
Mijn naam is Debora. Ik ben eerstejaars 
pedagogiekstudent en help bij het maken vande 
PAPeras. En weet je waarom? Omdat ik het leuk vind 
om de PAPeras te krijgen enomdat ik het leuk vind om 
iets te schrijven. Dat samen maakt mij een lid van 
dePAPerascie.  
De rubrieken die ik in de PAPeras schrijf zijn: 'Student 
in het Buitenland' en 'Het 
leven van een pedagogiekstudent' 
 
 
 
 
 

Ook lid worden van de PAPerascie? Stuur dan een e-mail naar 
paperascie@svpap.nl

mailto:paperascie@svpap.nl
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Bowlingavond 

Door: Lianne de Graaf & Kirsten Meijer 
 

Vanaf het verzamelpunt bij het (koude!) 
Oorsprongpark zijn we met z’n allen richting hotel 
Midland gelopen, waar wij ontvangen werden in 
een rustige, maar gezellige bowlingbaan. Na de 
juiste discoschoenen te hebben gevonden waren 
we allemaal klaar voor het discobowlen. Alleen 
Eefje kwam er achter dat ze twee verschillende 
schoenen aan had!! Er waren twee banen geregeld, 
dus de groep werd opgesplitst en kon aan de slag. 
Op de linkerbaan lag het tempo al snel erg hoog en 
werden er regelmatig strikes gegooid. De 
rechterbaan had iets minder geluk (de meesten 
dan): de bal belandde vaker in de goot dan in het 
midden van de baan! Maar ook dat is goed 
gekomen, uiteindelijk heeft iedereen (zelfs de aller-
slechtste in de groep) meer dan 10 punten weten 
te halen ;)  
Na het bowlen zijn we met een aantal deelnemers 
nog gezellig wat gaan drinken in de stad! 

 

  
 

  

 



             Studievereniging Pedagogische Wetenschappen                   

 5

 
De Dom beklimmen 

Door: Jorinde Pasman 
 

Beste lezers! 
Woensdag 11 november vond er een activiteit plaats waar je gewoon bij had 
moeten zijn! De Dom beklimmen, over jouw stadsie uitkijken na een stuk of 465 
traptreden :D! Das gewoon puur genot.  
We begonnen koukleumend op het Domplein, dus besloten we maar even een 

rondje door de kerk te lopen. Na de 
binnentuin te hebben bewonderd  
was het toch echt tijd om aan de 
barre tocht te gaan beginnen! Onder 
toeziend oog van een gids begon de 
tocht in het bijgebouwtje naast de 
Dom. Na een paar minuten kwamen 
we in de Michaëlskapel terecht (ligt 
op11 meter hoogte), waar je zelfs 
kan trouwen. De moeite waard laten 
we zeggen! Zo’n 100 traptreden 
verder  (die onder luid gepuf en 
gesteun werden volbracht) bereikten 
we een ruimte waar we uitleg kregen 

over het ontstaan van de Dom. 
Wist je dat…. de Dom de hoogste kerktoren van Nederland is? Nee, bij deze! 
Wist je dat… er elk kwartier een melodie wordt gespeeld?  
Met licht bezwete hoofden kwamen we na weer een aantal treden bij de klokken.. 
Echt joekels van een klokken hangen daar.. de grootste was Maria! Je voelt je 
stiekem wel erg klein als je ernaast staat. Toen de gids de klepel even tegen de 
klok aanduwde…. Dat was me een kabaal!  

 

De klokken hangen aan stevige constructies 
maar ik kon zweren de balken onder onze 
voeten horen kraken. Door de kiertjes kon je 
al naar beneden turen, dat was toch best 
hoog! Na nog een paar honderd treden (het 
tempo lag al lager) waren we bij de één na 
laatste stop aangekomen. Met uiteraard 
prachtig uitzicht over Utrecht!!! Maar we 
waren er nog niet.. ja inderdaad nog steeds 
niet! Na het beklimmen van een supersteile 
wenteltrap hadden we dan ein-de-lijk officieel 
de top van de Dom bereikt!! Hiep hiep hoera!  
Na de nodige zoektochten naar onze eigen 
huisjes, het station en de Uithof,  kwamen we 
zelfs op 1 dak tegen    
”trouwen?”. Hoe mooi wil je het hebben?! We 
werden wel even stil toen we bedachten dat 
hier vorige maand iemand vrijwillig van is 
afgesprongen, ik durfde zelf af en toe met moeite over het randje te kijken. De 
treden naar beneden gingen voor mijn gevoel onder het gejoel van “9 letters 2 
woorden; duurt lang” wel wat sneller dan  
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de heenweg.  Na deze inspanning mochten we onszelf belonen met een kopje 
chocomel en slagroom… 
Hartstikke leuk om je stad is van een ander perspectief te zien ;-). Ik bedenk me 
nu net dat we niet eens HET lied hebben gezongen. Als ik boven op de Dom sta 
kijk ik even naar benee, naar benee!… 
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Reünie etentje EersteJaarsWeekend 

Door: Annemie Mackus 
 

Na in de vorige Paperas als lid van het 
EJWcie al een stukje te mogen hebben 
geschreven over het EersteJaarsWeekend, 
ben ik nu vereerd om weer een stukje te 
mogen schrijven, maar nu over het reünie 
etentje! Na in september een waanzinnig 
leuk weekend te hebben gehad, zijn we 
als EJWcie druk bezig geweest met het 
afhandelen van de laatste dingen zoals, 
bonnetjes inplakken, foto’s op internet 
zetten, een groepsfoto uitprinten, 
enzovoorts. Na ook dit te hebben afgerond 
zag het er somber uit, zo zonder 
bezigheden van het EJWcie. Maar gelukkig 
was daar nog een reünie met de 
deelnemers van het weekend in het 
vooruitzicht. En donderdag 12 november 
was het dan zo ver. Het etentje was 
gepland, de eerstejaars waren uitgenodigd 
en het restaurant was gereserveerd. Om 
zes uur in de avond hebben we met z’n 

allen verzameld bij de het gezellige cafe-restaurant Stairway to Heaven. Helaas 
konden niet alle deelnemers van het weekend bij de reünie zijn, maar met de 
mensen die er wel waren hebben we genoten van een ontzettend lekkere maaltijd 
en een leuke avond:). Aan twee tafels geschoven, was de keus van de menukaart 
voor een aantal mensen 
(waaronder ikzelf) lastig. Maar 
zoals altijd, staat er toch, wat je 
ook kiest, een maaltijd op tafel 
om van te genieten. Onder het 
genot van een drankje, een 
hapje, muziek en een babbel 
met mensen van het oud-
bestuur, nieuw-bestuur, EJWcie 
en (natuurlijk) eerstejaars, 
werd de avond al snel gevuld. 
Na ook nog genoten te hebben 
van een ijsje, waar niet 
iedereen volwassen mee om 
kon gaan en toch zouden 
moeten knoeien met hun eten 
(;)), was de avond compleet. Het was leuk om weer met een aantal mensen te 
hebben bijgepraat over hun ervaringen in het eerste jaar, tentamens, stress, 
bestuurservaringen, hoe het leven ná het bestuur eruit ziet, enzovoorts, om dan 
vooral tot de conclusie te komen dat gelukkig meer mensen dezelfde frustraties 
hebben over docenten, school en tentamens als ik! Als laatste hadden we voor 
iedereen nog een groepsfoto, als herinnering aan het weekend. De avond was 
zeker geslaagd, alleen moet ik jammer genoeg nu wel de harde waarheid inzien  
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dat mijn leven als EJWcie nu dan ook echt officieel is afgelopen, maar met de 
wetenschap dat het ontzettend leuk was. Alsnog, alle eerstejaars die mee zijn 
geweest op het weekend en de reünie: Super bedankt voor het leuke weekend en 
de leuke reünie avond!  
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Het leven van een bestuurslid: Secretaris 09-10 

door: Roderick Stol 

 
Het leven van onze voorzitter is in de vorige 
PAPeras ter sprake gekomen en dit keer is 
het mijn beurt om iets te schrijven. Het leven 
van de tweede man uit het bestuur in de 
historie van Studievereniging PAP, dat is 
natuurlijk niet zomaar iets. En dan ook nog 
eens in de functie van secretaris, de mooiste 
functie van allemaal! 

 

 
De taak die voor mij aan het begin van het 
jaar was weggelegd, was het verwerken van 
alle eerstejaars leden die lid werden van onze 
vereniging. Dat was een flinke taak (rond de 
300 eerstejaars aanmeldingen bij 
Pedagogische Wetenschappen), maar wel erg 
gezellig omdat de secretaris van vorig jaar 
mij gelukkig nog wilde assisteren. Na de ALV 
was het dan toch echt aan mij alleen de taak, 
en het is me gelukt. Het ledenbestand is up-
to-date en alle adreswijzigingen en af- en 
aanmeldingen worden door mij verwerkt. 
Daarnaast is er iedere twee weken een 

nieuwe PAPgenda in je mailbox te vinden, die door mij gestuurd wordt. Alle 
excursies, uitjes, feesten, dagjes, voorlichtingen, etc. worden hierin vermeld. Het 
is zeker heel interessant om het te versturen, maar het meegaan blijft natuurlijk 
het leukst! Dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. Gedurende dit jaar zou er 
een nog mooiere en hippere lay-out van de PAPgenda moeten verschijnen, daar 
ben ik nu druk mee bezig.  
En hoe denk je dat deze PAPeras nu bij jou 
terecht is gekomen? Juist, de secretaris print 
de etiketten uit met je adres en zorgt ervoor 
dat ze op de enveloppen komen. En dat is 
simpel genoeg, maar als het over 800 leden 
gaat, neemt het wel iets meer tijd in beslag 
dan je zou denken! Gelukkig helpt de rest van 
mijn bestuur ook mee als de etiketten geplakt 
en de enveloppen gevuld moeten worden. Al 
met al is het een heel gezellig werkje: 
‘hersendodend werk’ kan soms best fijn zijn in 
een periode van tentamens! 
Naast mijn functie als secretaris, ben ik ook 
lid van commissies: ik ben benoemd tot de 
voorzitter van onze eigen Mannencommissie 
en ik coördineer de Almanakcie (die dit jaar 
voor het eerst voor een Almanak gaat zorgen) 
en de Alumnicie. Allemaal commissies die erg 
leuk zijn en ervoor zorgen dat je veel dingen  
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leert (zowel op studie-inhoudelijk als 
op niet studie-inhoudelijk gebied)! 

 

 
Het is echt een geweldige functie, en 
ja, het kost je extra tijd naast je 
studie, maar dat hoeft echt niet te 
betekenen dat studeren niet meer 
kan en dat je geen (sociaal) leven 
meer hebt. Dat bewijst iedereen in 
ons bestuur, want we studeren  
 
 
allemaal en het eerste blok is 
hartstikke goed gegaan. Daarnaast 

speel ik ook iedere week graag tennis en werk ik. Keyboard spelen is een passie 
die ik niet kan wegdenken uit mijn leven, en dat probeer ik ook zeker een paar 
keer in de week te doen. Daarnaast heb ik een bandje gevormd in mijn 
woonplaats en daar moet natuurlijk ook mee geoefend worden. Optredens moet je 
hierbij ook niet vergeten. En dan zijn er nog de activiteiten van PAP die erbij 
komen en die je niet wilt missen. Dat alles maakt het tot een gezellig, druk en vol 
leven. Maar je bent student en je wilt wat! 
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PAP maakt Brussel onveilig! 

Door: Lena Klein Hofmeijer en Sosha Timmermans 
 

O m 7.50u verzamelen op Utrecht Centraal. 
Voor sommigen betekende dit om half 6 
opstaan, omdat ze bijvoorbeeld uit Almere 
moesten komen, maar je moest er wat voor 
over hebben om met je liefhebbende 
studiegenoten een dagje naar Brussel te 
gaan! 

 

Het dagje Brussel was georganiseerd door 
de Dagjescommissie en van de commissie 
waren Wietske en Eveline mee. Ze hadden 
het uitstekend geregeld.  
Als eerst pakten we de trein naar 
Rotterdam. De mensen die in Utrecht 
verzamelden waren allemaal vroeg, 
waardoor een trein eerder gepakt kon 
worden. In Rotterdam zijn er nog een aantal 
dames bijgevoegd. Om negen uur 
vertrokken we met de trein naar Brussel! 
Een trein vol groepjes vriendinnen, 
gezinnen en stelletjes met uitgeprinte 
tickets. Kwamen wij aan als jonge meiden met OV.  
Rond half 11 kwamen we aan op Brussel Centraal. Een metro-kaartje kopen; 
inderdaad, je kunt niet pinnen met de mooie oranje ING pas terwijl er wel een 
ING bank om de hoek staat! Na de metro-kaartjes contant betaald te hebben zijn 
we in de metro gestapt naar een buitenwijk van Brussel. Daar een stukje gelopen 
en een opvangcentrum voor minderjarige vluchtelingen bezocht, … Minor. Een 
interessante uitleg gekregen over hoe de kinderen daar terecht komen, waarom 
ze daar komen en hoe ze hier leven. Na de uitleg een rondleiding gekregen door 
het tehuis. Twee spelletjes gegeven als cadeautje voor beide groepen en toen was 
de ochtend voorbij. Het was onderhand een uur of één, tijd om met de metro 
weer terug naar het centrum te gaan. Aangekomen in het centrum zijn we naar de 

grot e markt gelopen. De 
kerstboom stond al! 
Plattegrondjes geregeld en op 
zoek naar manneke pis. Daar 
was het een drukte van jewelste
allemaal oud-studenten die daar 
eens in het jaar kwamen, om het 
water/bier van manneke pis te 
drinken. Het schijnt dat je dan 
een jaar lang geluk hebt. Ze 
kwamen naar ons toe met de 
vraag: ‘Where you from?’. Toen 
voelde we ons een echte 
buitenlander! Na manneke pis 
hebben we lekker door de 
winkelstraat geslenterd. Op zoek 
naar iets leuks, maar vooral op  

, 
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zoek naar de wafel, met chocola! We begonnen met z’n allen, maar eindigden in 
kleine groepjes. Om vijf uur weer verzameld op de grote markt. Het was tijd voor 
de frietjes! Die waren lekker, alleen jammer genoeg geen echt vlaamse frieten. 
Rond half zeven ging de trein weer terug naar Nederland. Van het laatste geld nog 
lekker snoep gekocht om de treinreis door te komen. In de trein nog lekker 
gelachen en ook een beetje ingedut, het was immers een hele lange, leuke, 
gezellige, inspannende, interessante, snoeperige dag! We hebben het leuk gehad, 
op naar het volgende dagje! 
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Workshop Tekenen is Meer 

Door: Rozemarijn Lemans 

 
Op 15 december werd er gedurende twee uur de workshop ‘Tekenen is meer’ 
gegeven. Twee tekentherapeuten kwamen de geïnteresseerden vertellen over wat 
er af te leiden is uit tekeningen. We hebben veel informatie op gedaan aan de 
hand van opdrachten, tekeningen maken en teke ningen van kinderen bekijken. 
Er werd een stapel kaartjes met een tekening erop rond gegeven. Ieder mocht 
een kaartje eruit halen die diegene het meeste aansprak. Vervolgens heeft 
iedereen kort toegelicht waarom dat kaartje de aandacht trok, en waarom het bij 

diegene past. Zo viel op dat er 
verschillende kenmerken van een 
tekening de aandacht kunnen trekken: 
bijvoorbeeld veel kleuren, of een bepaalde 
vorm. En er viel op dat er heel 
verschillende redenen werden genoemd 
waarom het kaartje bij diegene pasten. 
De ene had er een gevoel bij, de andere 
een herinnering, weer een ander een 

k 
n heel wat 

gen te 

aar zijn 

e

wo dt op 

 worden waar het kind nog ni et 

in 
n 

 
n mij is erg duidelijk geworden dat tekentherapie een erg goede 

erapievorm is, die meer aandacht verdiend. 

 

verlangen.  
Door deze opdracht werd direct duidelij
dat tekeningen voor iederee
anders kunnen betekenen.  

Een tekening is een blauwdruk van hoe het op dat moment met iemand gaat. 
Voor kinderen is tekenen een hele fijne manier om iets te zeggen. Door goed te 
kijken wat er getekend wordt kan je heel wat te weten komen over iemand. Maar 
in plaats van direct te gaan interpreteren is het goed om de tekenaar vra
stellen over de tekening.  
De ontwikkeling van tekenen is besproken, waarbij alle fases van 0 tot 16 j
beschreven en gekoppeld aan de ontwikkeling. De ontwikkeling op allerlei 
gebieden valt duidelijk terug te zien in de manier van tekenen. Bijvoorbeeld 
wanneer de fontanellen dichtgaan, zullen de vorm
sluiten. Door tekentherapie kan de ontwikkeling 
gestimuleerd worden. Door bepaalde vormen te 
oefenen kan een kind verder komen. Van groot 
belang hierbij is dat hierbij aangesloten r
de ontwikkeling. Er moeten geen fases 
overgeslagen  

n die het kind tekent ook 

aan toe is.  
 We zijn op een leuke interactieve manier in 
aanraking gekomen met tekentherapie. Ik heb 
door de workshop zelf nog meer het belang 
kunnen zien van het gebruik maken va
tekeningen. Het is een heel belangrijk 
communicatiemiddel voor kinderen: het is een 
erg prettige en veilige manier om iets duidelijk te 
maken. Voor betrokkenen van het kind zijn 
tekeningen ontzettend belangrijke informatie verstrekkers over wat er omgaat in
het kind. E
th
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Excur éus 

Door: Sofia Holtman 

n, 

 
l

 en een 

is 

e 

n 

, 
t 

nen van de ruimte. Daar hadden we alleen niet 

t zijn 

machine om brailleschrift mee te maken. Kortom, 
n indrukwekkende middag! 

 

sie naar Bartim

 
Bartiméus, een hele belevenis! In een middag hebben we veel gezien, niet gezie
gevoeld, gehoord en (als ik de koffie, thee en koekjes meereken) geproefd. We 
kregen onder andere een presentatie over wat blindheid en slechtziendheid nou 
eigenlijk is. Best interessant om te weten hoeveel, of hoe weinig eigenlijk, iemand 
ziet met bijvoorbeeld een tunnelvisie of iemand die een deel van zijn gezichtsveld
mist. Ook maakten we kennis met Willem, die ze
nou blind?) en daarom ook een taststok
blindengeleidehond bij zich had. Na de 
presentatie werden we in drie groepen 
verdeeld. De ene groep begon in de donkere 
belevingsruimte, om eens te ervaren hoe het 
om helemaal niets te zien. Dat was nog best 
eng! Met z’n achten, allemaal met een eigen 
taststok, gingen we een ontzettend donker
ruimte in. Daar moesten we gaan voelen, 
ruiken en luisteren om een beeld te krijgen van 
hoe de ruimte er uit zag. Wat we al wel wisten 
was dat er een brievenbus stond waar we ee
brief moesten posten. Dat zorgde voor een 
hoop geluid, vooral stemgeluid. ‘Wacht, ik voel 
iets, volgens mij is het een fiets..’, ‘Ja, ik heb de brievenbus gevo nden!’, ‘Waar?’
‘Hier!’, ‘Ja, waar is hier?’. Naast stemgeluid hoorden een paar van ons een soor
gegrom, wat de wind bleek te zijn. Na een tijdje werden we teruggeroepen en 
gingen we door naar het volgende onderdeel, waar we met ons groepje moesten 
proberen een plattegrond te teke

f ook slechtziend is (of was hij 

helemaal dezelfde ideeën over… 
Voor het derde en laatste onderdeel gingen we naar een andere kamer, waar 
Willem ons wat uitleg gaf over hoe hij leeft en hoe hij daarbij omgaat me
slechtziendheid. Best indrukwekkend als je hoort dat hij, met de nodige 
aanpassingen, eigenlijk alles zelf doet, tot koken en wassen aan toe. Daarnaast 
konden we wat hulpmiddelen bekijken, zoals een pratende computer, piepende 
dobbelstenen en een soort type
ee
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Het commissieledenuitje 

Door: Mirte van der Wel 

 
Het was letterlijk een koude 
winteravond. Utrecht lag bedekt onder 
het sneeuw en het was wel héél 
voorzichtig fietsen. En ik kon het weten, 
want ik begaf me op de fiets richting 
Wietske, waar het kerstdiner voor 
commissieleden gehouden werd. Totaal 
verkleumd en koud tot op het bot kwam 
ik daar aan. Dit kon echter de pret niet 
drukken. Blij met de warme 
tomatensoep die ik kreeg, ontdooide ik 
al snel en begon ik aan een gezellige 
avond.  

Het bestuur had zichzelf ( of elkaar) op een kerstmuts getrakteerd om alvast in 
kerstsferen te komen. Zij hadden zich ook uitgesloofd in de keuken. De tafel stond 
vol met salades en ook met andere lekkernijen. Overal waren mensen gezellig aan 
het kletsen. Ik mengde me hier en daar in het gesprek. Ik zag oude bekenden en 
nieuwe gezichten. De gesprekken varieerden van urenlange vertraging bij de NS 
door de sneeuwval ( wat ben ik blij dat ik in Utrecht woon!!)  tot aan of het goed 
is om een kind met autisme te leren oogcontact te maken. Wie vindt wat en 
waarom?  
Intussen werd er op de tafel 
plaatsgemaakt voor overheerlijke toetjes. 
De tafel bezweek bijna onder alle 
brownies, cakes, kerstkransjes en het ijs 
dat de commissieleden zelf meegebracht 
hadden. Het was wel duidelijk dat 
iedereen PAP een warm hart toedroeg. 
Met een volle maag –die op ontploffen 
stond- en een tevreden gevoel over een 
gezellige avond keerde ik ten slotte 
huiswaarts. Wat een goed begin van de 
kerstvakantie.  
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PAP is op zoek naar een nieuw bestuur! 

Door: Laura Koelmans 
 

Ieder jaar wordt het bestuur van PAP opnieuw gevormd door zeven enthousiaste 
leden. Ook al is ons bestuursjaar pas op de helft, toch gaan we nu al op zoek naar 
de enthousiastelingen die deze fantastische taak volgend jaar op zich gaan 
nemen. Wil jij volgend jaar wat extra’s doen naast je studie? Ben jij op zoek naar 
een leuke en superleerzame uitdaging? Wil je ervaring opdoen die onwijs goed 
staat op je cv? En daar ook nog eens wat bij verdienen? 
 
Kom dan naar de informatieavond op 3 maart 2009, in H124 van het 
Langeveldgebouw. De avond is geheel vrijblijvend, je krijgt alle informatie over 
een bestuursjaar bij PAP en je hebt uitgebreid de gelegenheid al je vragen te 
stellen. Wij hopen je daar te zien en… wie weet tot bij de sollicitaties voor het 
bestuur 2010-2011! 
 
Laura Koelmans 
Voorzitter 2009-2010 
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De Alumnicie stelt zich voor 

Door: Alumnicie 

 
Caroline 
Hallo! Ik ben Caroline van Oost, en sinds mijn afstuderen betrokken bij de 
alumnicommissie. In september 2008 heb ik mijn diploma voor de master 

Orthopedagogiek mogen ontvangen van de 
Universiteit Utrecht. Na mijn afstuderen ben ik 
verschillende werkzaamheden gaan doen bij een 
orthopedagogisch behandelcentrum waar ik ook 
stage heb gelopen. Zo ben ik enige tijd betrokken 
geweest bij de aanmeldfase als screener en heb ik 
diverse invalwerkzaamheden gedaan als 
orthopedagoog. Momenteel heb ik daar een vaste 
baan als orthopedagoog en ben ik betrokken bij de 
behandeling en begeleiding van jongeren met een 
licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen, 
zowel residentieel als ambulant. Naast mijn werk 
vind ik het erg leuk om samen met de andere leden 

van de alumnicie bezig te zijn met de professionalisering van de alumnicie, zoals 
o.a. het opzetten van de stichting, ontwikkelen van een huisstijl en uitbreiding van 
het alumninetwerk om de uitwisseling tussen afgestudeerden te bevorderen! 
 
Corine 
Hey! Ik ben Corine Troost en ik ben in juni 2007 
afgestudeerd als MOV-er. Hierna heb ik nog de 
master Criminologie gedaan. Sinds maart 2009 heb 
ik een baan bij de politie als tactisch analist. Hier 
houd ik mij onder andere bezig met gebiedsscans 
en de inventarisatie van de jeugdgroepen in de 
regio. Bij PAP heb ik me de afgelopen jaren fanatiek 
ingezet voor verschillende commissies (Kamp, 
LSPOD, FeBo) en ik was coördinator ontspanning in 
het bestuur ’05-’06. Dit is mijn derde jaar alweer in 
de Alumnicie en ik verwacht dat we weer een mooi 
jaar tegemoet gaan, want er staan een aantal 
mooie dingen op stapel: we gaan en stichting 
oprichten, krijgen een eigen logo en een nieuwe website! Allemaal mooie dingen, 
dus we houden jullie op de hoogte!  
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Elske 

Hallo, ik ben Elske de Jong. In september 2008 heb ik mijn bul ontvangen voor de 
master Orthopedagogiek, richting preventie en opvoedingsondersteuning. Tijdens 

mijn stage bij de Jeugdgezondheidszorg (GGD) en 
het schrijven van mijn thesis over overgewicht kwam
ik erachter dat gezondheidsproblemen bij jongeren 
mij erg aanspreken. Niet veel Orthopedagogen 
kiezen voor deze richting. Maar ik denk dat je als 
pedagoog veel kan betekenen in deze problematie
omdat gezondheid grotendeels samenhangt met 
gedrag en voor kinderen is de ouderlijke invloed
heel belangr

 

 

k, 

 ook 
ijk.  

Sinds oktober 2008 werk ik als promovendus bij het 
Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht Zwolle 
(OPOZ). Dit centrum is een samenwerking van 

hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit. Ik doe daar onderzoek naar 
overgewicht bij basisschoolkinderen. Het is heel leerzaam en interessant om in 
een team te werken waar iedereen vanuit een heel andere vooropleiding en 
ervaringen onderzoek doet.  
 
Iris 
Hallo! Ik ben Iris en sinds september 2009 ben ik lid van de alumnicommissie! Na 
het afronden van mijn master orthopedagogiek, waarbij ik 
de afstudeerrichting leerlingenzorg heb gedaan, ben ik als 
onderzoeksassistent voor Paul Leseman gaan werken. Dat 
was een zeer leerzame en interessante periode! 
Momenteel werk ik als onderzoeksassistent aan het 
Freudenthal Instituut en de universiteit. Daarbij verricht ik 
werkzaamheden als veldwerkmanager en ondersteunende 
werkzaamheden zoals het werven van scholen voor 
deelname aan onderzoek. Graag zou ik me als assistent in 
opleiding verder willen ontwikkelen als onderzoeker. Ik 
ben lid geworden van de alumnicommissie, omdat het mij 
zeer nuttig lijkt om het contact tussen afgestudeerden te 
bevorderen! Daarnaast is het natuurlijk erg gezellig! 
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Nienke 
Hoi! Ik ben Nienke en in 2008 afgestudeerd als orthopedagoog (werkveld 
Jeugdzorg). Sinds die tijd zit ik in de alumnicommissie. Ik ben lid geworden van 
de alumnicommissie, omdat ik het belangrijk vind om na mijn studie ook in 

contact te blijven met andere orthopedagogen. Ik vind het 
altijd erg leuk en interessant om te horen hoe het met 
andere net afgestudeerde orthopedagogen gaat. Ik ben na 
mijn studie begonnen als orthopedagoog bij een 
vrijgevestigde praktijk in Almere. Daar gaf ik kinderen en 
hun ouders met gedragsstoornissen (gezins)begeleiding, 
speltherapie en SOVA-trainingen. Ook deed ik daar soms 
intelligentieonderzoeken en observaties. Hoewel ik daar 
een heleboel geleerd heb, ben ik sinds kort van baan 
veranderd. Nu werk ik bij een speciale basisschool als 
orthopedagoog. Mijn belangrijkste taken zijn daar 
onderzoek en advisering van de leerkrachten. Een erg 
leuke en nieuwe uitdaging. Ik hoop je snel te zien bij een 

van onze activiteiten. Ook als je ideeën hebt voor een activiteit zou ik het leuk 
vinden om wat van je te horen! 

Sanna 
Hoi! Ik ben Sanna van Hoogdalem en ik ben 25 jaar. Ik ben 
in september 2008 afgestudeerd in de richting 
gehandicaptenzorg. Vanaf april 2009 ben ik werkzaam als 
psychodiagnostisch medewerker. Dit houdt in dat ik veel 
intelligentie-, persoonlijkheids- en neuropsychologische 
onderzoeken doe. Verder doe ik spel- en schoolobservaties. 
Op de polikliniek waar ik werk komen kinderen en jongeren 
tussen de 6 en 23 jaar met hele verschillende problematiek. 
Dit maakt het werk erg leuk en interessant! Ik zit sinds ik 
afgestudeerd ben bij de Alumnicie en ik houd me vooral 
bezig met het opzetten van de stichting en alles wat daar bij 
komt kijken. Hopelijk kunnen we met de nieuwe stichting 
nog meer voor de alumnileden betekenen! 
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Na PAP zet je de volgende STAP! 

Door: Alumnicie 
 

Hallo PAPers en Alumni, 
Het nieuwe jaar is begonnen en dat heeft voor ons als alumnicie en daarmee ook 
voor jullie als (aanstaande) alumni veel moois in het verschiet! Met een korte 
terugblik en ook een vooruitblik op 2010 willen we jullie op de hoogte houden van 
waar wij voor jullie mee bezig zijn. Ook zullen we ons als commissie in deze 
PAPeras kort voorstellen. 
 
Als alumnicie hebben we ons het afgelopen jaar ingezet om mooie 
alumniactiviteiten te organiseren. Zo hebben we een interessante avond gehad 
over promoveren als (ortho)pedagoog. Daarnaast zijn we druk bezig geweest om 
het alumninetwerk van pedagogische wetenschappen uit te breiden. Een 
geweldige input hiervoor kwam toen we €500 euro wonnen bij een workshop van 
het Jong Alumni Netwerk van het Ufonds. Met dit geld hebben we voor alle 
afgestudeerden een boekje gemaakt onder de titel ‘Afgestudeerd…en nu?!’. Dit 
heeft iedereen ontvangen bij de buluitreiking. In het boekje staan verhalen van 
pas afgestudeerden, tips voor het vinden van leuke vacatures en hoe je 
vervolgens je sollicitatiegesprek in gaat, informatie over salarissen en tips van 
docenten. Ook komend jaar willen we dit boekje in een vernieuwde vorm weer 
aan alle afgestudeerden geven. 
 
Hiernaast zijn we grote stappen aan het zetten in de verdere professionalisering 
van het netwerk. Zo hebben we inmiddels statuten opgesteld voor STAP, de 
Stichting Alumni Pedagogische Wetenschappen. In februari gaan we naar de 
notaris en is de stichting een feit. De overstap van alumnicommissie naar 
alumnistichting is een grote stap, waar we als alumnicie erg trots op zijn. Het 
biedt weer veel nieuwe mogelijkheden om nog meer en beter het alumninetwerk 
vorm te geven. Uiteraard blijven we nauw samenwerken met PAP, want alle 
PAPleden zijn natuurlijk potentiële leden voor het alumninetwerk. Bij een stichting 
hoort ook een eigen logo en website, waar we in 2010 tot een mooi eindresultaat 
willen komen. De proefdrukken zijn er en het beloofd iets moois te worden. We 
houden jullie nog even in spanning, maar zodra de stichting een feit is zullen we 
jullie het logo onthullen! 
 
Zoals jullie kunnen lezen zijn we vooral ‘achter de schermen’ hard bezig voor het 
alumninetwerk, maar natuurlijk komen er ook weer alumniactiviteiten aan dit jaar. 
We zijn druk aan het brainstormen en mocht jij als alumni of bijna afgestudeerde 
nog ideeën hebben dan horen we dat graag van je! 
 
Zoals jullie in de titel hebben kunnen lezen komt na PAP de volgende STAP, 
namelijk het alumninetwerk! We hopen dan ook dit jaar weer veel afgestudeerde 
(ortho)pedagogen te mogen verwelkomen en met elkaar te mogen verbinden door 
interessante activiteiten en uitwisseling van kennis en ervaring! Ben je 
afgestudeerd en nog geen alumnilid? Mail ons dan op alumnicie@svpap.nl, want 
 
Na PAP zet je de volgende STAP! 
 
Groetjes de alumnicie 

mailto:alumnicie@svpap.nl
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Een dag uit het leven van de MANNENcie, 

Door: Stefan Pruijn en Amber Kerkhof 

 
In iedere paperas maken we nader 
kennis met een commissie. Dit keer is 
de voorkeur uitgegaan naar de 
MANNENcie, omdat wij als vrouwen 
toch heel benieuwd zijn wat deze 
afgesloten en elitaire commissie om 
het lijf heeft. 

 

 
Real men! 
De plaats voor echte mannen!  
Waarbij veel bier drinken, bo
vechtpartijen tot de dagelijkse 
activiteiten behoren. Het is een 
Commissie waarbij de mannen even 
gewoon onder elkaar kunnen zijn en 
waar ze geen haantjesgedrag hoeven 
te vertonen, omdat er geen kakelende 
kippetjes bij zijn. 

eren en 

 
 

t of 
e daar echt gecharmeerd van zijn.  

 Om erbij te mogen moet je mannelijk
zijn.  (ik zou bijna aantoonbaar mannelijk willen toevoegen, maar bij nader inzien
laat ik dat toch even weg). Er wordt ook wel eens gezegd dat als je het alfabet 
kan boeren dat je er ook bij kan. Voordat iedereen dat gaat doen, ik weet nie
w
 
Nu de iets serieuzere kant van de Mannencie 
De MANNENcie is vorig jaar opgericht, toen liep het niet heel lekker, maar er is 
een frisse start gemaakt.  Het voornaamste doel van de MANNENcie was dat het 
zou zorgen voor meer mannelijke leden bij PAP. Gelukkig zijn de mannelijke led
al aan het stijgen. Daarnaast kan de MANNENcie ook wat tegenhangers, voor  
activiteiten als  “La

en 

dies night”, organiseren zodat de mannelijke leden ook nog wat 

r 
. 

rust, de mannen zullen ook bij de gewone activiteiten aanwezig 
lijven. ;) 

 

t 
een man 

ch interesseert voor kinderen. Dan komen de mannen snel genoeg! 

 

te doen hebben.  
We hebbe inmiddels ook al een activiteit gehad met een record aantal aan 
mannen! We gingen lasergamen en daarbij waren wel vier mannen en natuurlijk 
onze beschermvrouw Wietske aanwezig. Het was een supergezellige avond, maa
we hopen toch net iets meer mannen te bereiken voor onze volgende activiteit
Maar wees ge
b
 
Nu wij vrouwen en niet-actieve PAPmannen er eindelijk achter zijn wat de 
MANNENcie inhoudt is het tijd om ze te helpen het nobele doel van meer mannen
in de opleiding te verwezelijken. Dus vraag iedere jongen die je kent of ze er al 
eens over hebben nagedacht pedagogie te gaan doen. En dames, misschien help
het als we er gewoon voor uitkomen dat het woest aantrekkelijk is als 
zi
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Studier  Riga! 

Door: Tripcie 

ij 

oie 

ie 

dit 

. 

n 

et 

 veel winkels, restaurants, musea en uitgaansgelegenheden te 

al 

roegjes en 
aan we de skyline van Riga bekijken vanaf het dak van een hotel.  

op 

een handelsstad, een toegangspoort tot het Baltische gebied en 

 
ndelssteden. Dankzij de export groeide Letland uit tot een 

elvarende stad. 

eis 2010:

 
Van 18 tot 23 april zullen w
met veertig PAP-leden 
vertrekken naar het mo
Riga. hoort in dit rijtje 
thuis.Deze prachtige stad d
sinds 1 mei 2004 lid is 
geworden van de Europese 
Unie, heeft veel te bieden, 
geldt voor zowel de studie-
inhoudelijke als de 
ontspannende activiteiten
Riga is de hoofdstad van 
Letland en met circa 720.000 
inwoners de grootste stad va
de Baltische landen. In Riga 
vind je aan de ene kant h

historische centrum ‘Vecriga’ en aan de andere kant het bruisend moderne 
centrum waar
vinden zijn.  
 
Wat gaan we daar doen? 
Op het moment zijn wij (de Tripcie) druk bezig om contact op te nemen met 
verschillende pedagogische instellingen.De pedagogische intstellingen waar we al 
contact mee hebben gehad en die ons graag uitnodigen voor een bezoek zijn de 
universiteit van Riga, die beschikt over een (klein) departement Pedagogiek, een 
opvangcentrum voor straatkinderen, een school die gespecialiseerd is in specia
onderwijs en een school en trainingscentrum voor blinde kinderen. Daarnaast 
kunnen we nog het ministerie van jeugd en de ambassade bezoeken.   
Naast het regelen van deze studie-inhoudelijke activiteiten, zijn we ook druk bezig 
om ontspannende activiteiten te organiseren. Zo gaan we een dagje de dierentuin 
van Riga bezoeken, zullen we met de trein naar de kust rijden om daar lekker uit 
te waaien, gaan we natuurlijk lekker uit ons dak in een van de vele k
g
 
 
Stukje geschiedenis 
Riga werd in 1201 gesticht door bisschop Albert von Buxhoeveden, de bissch
van Letland. Hij kwam naar Letland om de bevolking tot het christendom te 
bekeren.  
Riga werd 
Rusland.  
Eind 13de eeuw sloot de stad zich aan bij de Hanze, het verbond van Duitse en
Noord-Europese ha
w
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Vanaf 1581 behoorde Riga tot Polen-Litouwen. In 1621 nam de Zweedse koning 
Gustaaf Adolf er de macht over tot 1710 want toen veroverden de Russen, onder 
leiding van tsaar Peter de Grote, het land. Letland werd officieel deel van Rusland.  

l 
u et 

en de 

ordt 

 
n 

 
lgens 

 (1941). De joodse 

t één van de grootste industriesteden van de Sovjet-Unie. In 1991 werd Letland  

 en ter 
re van haar 800ste verjaardag werd de stad in 2001 volledig opgeknapt. 

 
Impressie informatie-avond studiereis 

 

 
Riga bleef echter wel een belangrijke economische stad en groeide daardoor hee

izen bijgebouwd moesten worden. H
was de periode waarin de bouwstijl 
Jugendstil erg spraakmakend was 
bouwstijl heeft dan ook zeker zijn 
stempel op Riga gedrukt. De stad w
ook wel eens de ‘hoofdstad van de 
Jugendstil’ genoemd. Tijdens de Eerste
Wereldoorlog werd Letland ingenome
door de Duitsers (1917) maar na de 
oorlog werden de Baltische staten weer

onafhankelijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het land achtereenvo
ingenomen door de Sovjet-Unie (1940) en de Duitsers

snel waardoor er eind 19de eeuw veel h

gemeenschap in Riga werd toen volledig uitgeroeid.  
In 1944 veroverden de Russen de stad opnieuw. Na de oorlog groeide de stad uit 
to
 
onafhankelijk, en sindsdien gaat het er steeds beter. In 1997 werd het historische 
centrum van Riga ‘Vecriga’ door de UNESCO uitgeroepen tot werelderfgoed
e

   
 

   

 



               Studievereniging Pedagogische Wetenschappen                 

 24 

 
Zumba Avond 

Door: Th  Nguyen 

 
ie 

l lid 
n mooie gelegenheid om lekker te 

t ik 

lip ziet. Tijd om 

entaal 

je er 

dat 

ren de beweging heeft ingestudeerd. ) 

ter. 

 

 
 

en. 

s het wel een 
geslaagd en gezellig avondje zumba. Tot de volgende Pr-avond! 

 

 

workshop/PR-
ai
 

Om de studievereniging PAP dit jaar te promoten, is
er gekozen voor een Zumba workshop. Mensen d
uiteraard nog geen lid zijn, kunnen zich hier 
uiteraard inschrijven. Voor de mensen die al we
zijn is dit ee
bewegen.  
Als sportfanaat heb ik dan besloten om mijn eerste 
zumba les te volgen. Ik weet dan niet zo goed wa
moet verwachten. Geruchten gingen dat het wel 
redelijk pittig is en dat er soort van bewegingen in 
zitten die je in een beyonce videoc
het zelf mee te maken dan maar. 
Eenmaal in het Ruppert aangekomen hoefde ik alleen 
maar het geluid te volgen van de soundblaster die 
was opgesteld in de hal. Wanneer ik me dan m
sta voor te bereiden ,laten Henrieke en Latifa 

youtube-filmpjes zien van wat we ongeveer deze avond kunnen verwachten: 
Snelle passen en heup bewegingen zoals Shakira dat doet. Niet echt fijn als 
bij denkt dat je dat straks ook gaat doen. Gelukkig heeft Latifa ons redelijk 
gespaard, door rustig te beginnen met wat simpele passen. Ook voor de mensen 
die wat minder gevoel voor ritme hebben, is het redelijk te volgen. Dat is tot
de woorden “schudden met je billen” komen. Holle rug, kont naar achteren, 
snelheidsmode “trilbil” en dat afwisselen met de “smack that” beweging. ( op het 
laatste: Respect voor Roderick die van te vo
Gelukkig is er een pauze ingepland. Een 
mooie gelegenheid om je kuiten tot rust 
te laten komen, hapje vers fruit en wa
Dit is zeker nodig omdat we er weer 
tegen aan moeten met Henrieke in de
tweede ronde. Deze bestond uit een 
andere dansstijl in zumba. Helaas kwam 
“schudden met je billen” hier ook weer in
voor. Toen het eenmaal afgelopen was,
konden we er met z’n alle even om de 
genante foto’s lachen die zijn genom
Deze zijn te bewonderen op de Pap-
website! Hoewel mijn bil schudden niet helemaal mijn ding is, wa
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PAP-uitspraken 

 oude zak! 

Femke zegt tegen Roderick: Ik heb altijd honger als ik je zie! 

 uiteindelijk toch durft 
te bellen, gaat de PAPtelefoon en valt het kwartje. 

 
 

Henrieke zegt tegen Roderick: Je wordt een 
Latifa mompelt: Dat zou wel fijn zijn… 

 
 
 
 PAPactie: Henrieke zoekt 10 minuten lang op de computer naar een 

nummer dat haar op de mobiel heeft gebeld. Als ze
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 de 

  
Ui e de over voor op 200 ºC. Je 

hakt 

Spinazie ntdooide spinazie door het gehakt. Meng 

ten it kun 

Tortilla’s je dit mengsel over 

Zure room 

e eruit en smul van 
een lekkere variatie op het bekende recept!  

Het Paprecept 
Door Amber Kerkhof 

Hollandse stamppotten doen het altijd goed, maar soms wil
pedagogie student eens iets anders, iets exotisch, iets 
Mexicaans. De tortilla, burrito en guacamole zijn natuurlijk 
bekend. Een leuke variatie is altijd een goede culinaire prestatie. 
Daarom gaan we vandaag aan de slag met de Spinazieburrito, 
het gezonde van spinazie en het heerlijke van de burrito in één
 gerecht! Allereerst verwarmen w
snippert één ui en fruit deze in  
een pan met olie. Voeg ongeveRunderge er 500 gram rundvleesgehakt toe 
en bak dit 3 minuten. Schep  
de inhoud van één pak o
de helft van een zakje  
geraspte kaas en vier, in stukjesKaas, Toma  gehakte, tomaten toe. D
je enkele minuten op een laag  
pitje doorroeren. Vervolgens verdeel 
tortilla’s. Deze vouw je op en leg je  
in een ovenschaal. Doe wat zure room over de tortilla’s en strooi 
de rest van de kaas eroverheen. Laat de burrito’s ongeveer 15 
minuten goudbruin bakken in de oven. Haal z
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Door: Amber Kerkhof en Stefan Pruijn 
Papdokter 

 
Lieve Papdokters, 
Ik ben dit jaar begonnen met mn studie en vind het heel leuk. Maar met een ding 
kan ik niet zo goed omgaan. Ik volg een heel leuk vak en de hoorcollege's zijn 
heel interessant, vooral door de ongelofelijk leuke docent! Hij is zo slim en knap. 
Ik ga elke les helemaal vooraan zitten en probeer echt op te letten. Maar mn 
gedachten dwalen af bij het zien van zijn reebruine ogen! Ik wilde graag advies, 
wat moet ik doen? 
 
L

 

iefs, Hopeloos verliefde Boogschutter 

id 

 

r 

se 

liefd worden, zeg ik altijd maar! 

terkte, Mevrouw Dokter 

. 

t 

eer op de 
aan komt. Want iedereen weet dat studie voor de liefde komt! (toch?) 

roetjes,  Meneer Dokter 
 

 
Beste Hopeloze, 
Gelukkig heb ik zelf nooit voor dit probleem 
gestaan. Dit komt omdat ik de mogelijkhe
verliefd te worden op leraren simpelweg 
vermijd. Ik probeer altijd netjes achterin de
collegezaal te gaan zitten. Het liefst zo ver 
weg dat ik net de sheets kan lezen. Als ik 
dan nog een beetje met mijn ogen knijp kan 
ik bijna niet zien dat er een leraar voor de 
klas staat. Daarnaast helpt het om, wannee
je je inschrijft voor een cursus, te checken 
of het vak wordt gegeven door een man of 
door een vrouw. Zo kun je precies de sek
vermijden tot welke je je aangetrokken 
voelt. Mocht je dan toch een verplicht vak in 
een kleine zaal van een woest 
aantrekkelijke docent hebben, dan kun je 
altijd nog een slaapmasker voordoen. Als je 
niets ziet kan je ook niet ver
 
S
 
Beste “Hopeloos verliefde Boogschutter”, 
Aangezien het waarschijnlijk geen optie is om te vragen of hij zich voortaan 
tijdens de  hoorcolleges wil omdraaien. (Want dan kijk je waarschijnlijk weer naar 
zijn oh zo leuke “achterste”) Zul je misschien toch naar andere opties moeten 
zoeken.  Je moet je afvragen of het wel mogelijk is om iets met hem te beginnen
Stel jezelf vragen zoals: Is hij single? (als hij getrouwd is betekend het ook niet 
dat het niet kan!) . Is het wel wat ik wil?  Als je wel iets met hem wil dan moet je 
al je moed verzamelen om  snel actie te ondernemen, want hier lijdt je studie 
onder! Wil je het niet, of denk je dat het niet gaat werken ga dan de andere kan
op, ga slechte kanten van hem vinden, of verzin ze desnoods. Zorg dat je niet 
meer verliefd bent. Zo zorg je , welke kant je ook opgaat dat je studie w
b
 
G
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Welk commissielid is dit? 

Door: Jolien Spoler 

 
 

 
 
 

Weet je welk commissielid of bestuurslid is dit? Stuur dan een mail naar 
paperascie@svpap.nl jouw naam en de naam van dit commissielid of bestuurslid. 

Mailen is mogelijk tot 26 februari. 
De winnaar ontvangt een leuk cadeautje van de PAPerascie! 

 
 

 

mailto:paperascie@svpap.nl
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Redactie 
Latifa Hassell 
Amber Kerkhof 
Stefan Pruijn 
Jolien Spoler 
Debora van der Veen  
 
 
 
Met dank aan 
Alumnicie 
Foto/Filmcie 
Lianne de Graaf 
Lena Klein Hofmeijer 
Sofia Holtman 
Laura Koelmans 
Rozemarijn Lemans 
Annemie Mackus 
Kirsten Meijer 
Thai Nguyen 
Jorinde Pasman 
Roderick Stol 
Sosha Timmermans 
Tripcie 
Mirte van der Wel 
 
 
 
 
Heb je leuke ideeën voor de PAPeras? Mail ze ons! paperascie@svpap.nl  
 
 

 
Ben je verhuisd of gestopt met je 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. 

Heb je je studie afgerond?  
Dan is er de mogelijkheid om als alumnilid betrokken te blijven bij jouw 
studievereniging. Stuur dan een e-mail naar alumnicie@svpap.nl en je 

wordt opgenomen in het alumnibestand. 
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